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TÝDENNÍ PLÁN Č.23.   

06.02. - 10.02. 2023 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Drábková) 

T23 
 

út 7.2. písemka na velká 
a malá písmena a 

duálové tvary 
 

Opakování - velká a malá písmena, duálové 
tvary. 
 
Nová látka - přídavná jména. 
 
 
Lit. žánr - fantasy x sci-fi. 

Rozumím rozdílům mezi tzv. duálovými tvary, rozliším, 
kde napíšu velké a malé písmeno.  
 

Osvojím si učivo z páté třídy: tvoření přídavných jmen, 
jejich stupňování a skloňování. 
 
Vím, jaký je rozdíl mezi fantasy a sci-fi literaturou. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T23 

Unit 2D: Make a burrito 
str. 52-55 

Vytvořím vlastní recept.  Připravím podle něj jídlo a popíšu 

postup.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Dvořák) 

T23 

 
Unit 2: Food 

 



MATEMATIKA 
             (Doležel)  

T23 

 

Dělitelnost přirozených čísel 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 
(Smékalová) 

T23 

Test viry bakterie. Začneme zkoumat houby. Ověřím si co si pamatuji z virů a bakterií. Objevuji kouzlo hub. 

ZEMĚPIS 
(Walsbergerová) 

T23 

Dokončíme metodou Vědeckých kruhů učivo - 

Sféry Země. Výstup - skupinovou práci si 

ohodnotíme. 

 

➔ Pracuji ve skupině ve své roli, čtu text metodou 

INSERT, podle návodné tabulky. 

➔ Konzultuji svůj text v Expertní skupině a donesu do 

Kmenové skupiny, tam jej použijeme na výstup.  

➔ Provedu sebehodnocení, hodnocení práce skupin a 

dám dvě dobré rady a jeden typ jak jinak. 

FYZIKA 
(Doležel) 

T23 

 

TEST - fyzikální veličiny 
 

 

INFORMATIKA 
(Jirásek) 

T18 

Upravujeme zvuk: smíchej písničku Nauč se pracovat se stopami 

DĚJEPIS 
(Dvořák) 

T23 

Starověký Egypt: TEST (odložen na týden po 

prázdninách) 

Veškeré materiály jsou podle dohody s žáky v 

edookitu v záložce Zápisník - Materiály třídy/kurzu. 

Není potřeba se všechno učit nazpaměť, povědomí 

žáků je dobré. Slouží spíše k ucelení přehledu. 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T23 

 Dobrý den,  začíná nám nové pololetí, ve kterém vám přeji chuť do práce a hodně zdraví! V únoru  pojedou  



šesťáci do knihovny v Tišnově a bude pro ně nachystaný zajímavý program. Rozhodně půjdeme ven a posuneme 

se v našem Třídním projektu. Mějte se krásně doma i na cestách! Míša Walsbergerová 

 

 


