
  

TŘÍDA VI. 

  

 

TÝDENNÍ PLÁN Č.11. OD 14.11. - 18.11.2022 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 

(Drábková) 

T11 

 

 

Slovní druhy - přehled, určování.  

 

 

Sloh: popis pracovního postupu. 

 

 

Uvědomím si, že některá slova mohou být dvěma (nebo více) 
slovními druhy. 

 
Seznámím se s tímto slohovým útvarem. 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T11 

Unit 1: Let´s play ball! 
healthy life 
str. 30-31 

 
Pojmenuju vlastnosti nutné pro různé sporty. Popíšu, jak se 
sporty hrají.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Dvořák) 

T11 

Adverbs of degree, healthy lifestyle 
 
 
 
 

 

MATEMATIKA 
                (Doležel)  

T11 

 

PO - opakování na Čtvrtletní písemnou práci z M 

 

ÚT - TEST 

Čtvrtletní písemná práce z M 

 



 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 
(Smékalová) 

T11 

Shrnutí učiva Podmínky a projevy života, vztahy 

mezi organismy - test. 

Jak zkoumáme přírodu. 

Zopakuji si a shrnu živé organismy. 

Zjistím jakými způsoby lze zkoumat přírodu. 

ZEMĚPIS 
(Walsbergerová) 

T11 

Mapy, měřítko, legendy, vytváření a hledání v 
mapách. Orientace se v terénu a okolí Deblína.  

.Pracuji s různými druhy map a informace z nich používám pro 

orientaci v terénu.  

FYZIKA 
(Doležel) 

T11 

 

Pohyb a rychlost 
 

 

INFORMATIKA 
(Jirásek) 

T11 

Práce v textovém a grafickém editoru  

DĚJEPIS 
(Dvořák) 

T11 

Babylonie, Chammurapiho zákoník: tvorba našeho 

vlastního zákoníku dle babylonského vzoru. Památky 

 

VÝCHOVY 
T11 

V TV pokud bude vhodné počasí budeme chodit ven, prosíme o dostatečné oblečení. Ve výchově otevřeme velké téma, zdraví 

životní styl. 

JINÁ SDĚLENÍ 
T11 

Dobrý den, 

 V tomto týdnu se s mnohými potkáme na třídních schůzkách. Prosím o podporu akce našeho školního 

parlamentu. Můžete prostřednictvím svých dětí zakoupit dárkové předměty (magnetky, propisky, baterky á 30 

Kč a hlavolam á 40 Kč), a tak podpořit podzimní Srdíčkové dny organizace “Život dětem.” 



Dále prosím o zaslání 200,- na výukový program od Inspira Tišnov.  22.11. pojedeme v 8:08 busem č. 312 do 

Tišnova, kde pro nás bude nachystané “Zdraví na talíři”. Sejdeme se všichni na zastávce v 7:55. Vrátíme se 

ještě během dne. Informace o Adventím jarmarku a dílničkách již šli, vypadá to, že i šestá třída bude mít něco 

na prodej. Přes víkend si mohou šesťáci ještě promyslet. Mějte se podzimně a svobodně i v krátkém týdnu!  

Míša Walsbergerová 

 

 


