
  

TŘÍDA VI. 

  

 

TÝDENNÍ PLÁN Č.21.   

23.01. - 27.01. 2023 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Drábková) 

T21 
 

úterý 24.1.ti, kteří 
chyběli, si napíší 

pololetku! 
(Témata v sešitě a v 

edookitu.) 
 
 

Pondělí: opakování na pololetku s těmi, kteří 
chyběli. Ostatní budou procvičovat na 
Umímeto.org. 
 
Úterý: pololetka (píší ti, co min. týden chyběli). 
Ostatní budou procvičovat na gramar.in. 
  
Středa: Sloh - výpisky a klíčová slova.  
 
Čtvrtek: odchylky od pravidelného skloňování 
podstatných jmen. 
 

Zopakuji si látku 1. pololetí. 
 

Zopakuji si látku 1. pololetí. 
 
V textu umím najít klíčová slova. Jsem schopen shrnout 
text pomocí stručných výpisků. 
 

Rozumím rozdílům mezi tzv. duálovými tvary. 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T21 

Unit 2D. Make a burrito 
str. 48-49 

Rozumím receptu, vytvořím vlastní recept.   
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Dvořák) 

T20 

Hodnocení projektu Sports Club 
 
Unit 2: Food 

 



MATEMATIKA 
             (Doležel)  

T21 

 

ÚT - Pololetní písemná práce 
 

 

 

PŘÍRODOPIS 
(Smékalová) 

T21 

Viry, bakterie a sinice. Vím jaké nemoci způsobují viry a jak mohou být bakterie prospěšné i 

škodlivé. Seznámím se se sinicemi. Sebehodnotící dotazník si 

vyplním v hodině a konzultuji ho s paní učitelkou 

ZEMĚPIS 
(Walsbergerová) 

T21 

Aktivita - Expertní skupiny- práce s textem-

pořízení zápisů- OBALY ZEMĚ 

➔ Pracuji dle své role ve skupině,  napíšu si zápis a doplním ho 

o obrázek.  

➔ Sebehodnotící dotazník si vyplním v hodině a konzultuji ho s 

paní učitelkou 

FYZIKA 
(Doležel) 

T21 

 

Opakování hustota a síla 
 

 

INFORMATIKA 
(Jirásek) 

T18 

Editujeme zvuk: rozdíl mezi mezi audiem a MIDI, 
práce se složkou 

Nauč se základní střih a spojování audio záběrů. 

DĚJEPIS 
(Dvořák) 

T20 

Starověký Egypt: věřte, nevěřte  

JINÁ SDĚLENÍ 
T21 

 Dobrý den, tento týden se uzavírají známky. Přeji vám hodně sil a známky podle vaší práce po celý školní půlrok.  Máte-li zájem 

konzultovat práci vašeho šesťáka, můžeme se potkat na schůzce, případně pozvat kolegu/kolegyni.  Ve středu 25.1.2023 

jedou přihlášení žáci do Brna na promítání Magický Senegal. Tito žáci prosím donesou částku 80,- Kč, kterou odevzdají svému třídnímu asistentovi 

nejpozději v úterý. Bližší informace o průběhu školní akce obdrží přihlášení žáci v pondělí v Edookitu. 
V učebně UČIVO šestáci: https://classroom.google.com/u/0/c/NDIyMjI4NzkzODc5 vám Zdenička ukládá aktuálně 

probírané učivo, zápisy a některé pracovní listy. Prosím, doplňte si až budete v rekonvalescenci. Prima dny! MíšaW. 

https://classroom.google.com/u/0/c/NDIyMjI4NzkzODc5


 


