
  

TŘÍDA VI. 

  

 

TÝDENNÍ PLÁN Č.24.   

13.02. - 17.02. 2023 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Drábková) 

T24 
 

 po 13.2. diktát na velká 
a malá písmena  

Přídavná jména. 
 
 
Představení své oblíbené knihy spolužákům.  
 
Práce s textem. 
 
 
Lit. žánr - fantasy x sci-fi. 

Zopakuji si tvoření přídavných jmen, jejich stupňování a 
skloňování. 
 

V tomto týdnu nám představí knihy: Tom a Fifa. 
 

Rozvíjím svou čtenářskou gramotnost, orientuji se v 
textu, hledám chyby v textu. 
 
Vím, jaký je rozdíl mezi fantasy a sci-fi literaturou. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T24 

Unit 2- dokončení a opakování 
str.54-55 
pracovní sešit- lekce 2 

Popíšu svůj jídelníček a oblíbený recept..  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Dvořák) 

T24 

 
Unit 2: Food 

 



MATEMATIKA 
             (Doležel)  

T24 

 

Dělitelnost přirozených čísel  

prvočíslo a prvočíselný rozklad 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 
(Smékalová) 

T24 

Houby, lišejníky -možná procházky do lesa-práce 

ve skupinkách. 

Prozkoumám houby z blízka, hledám houby a lišejníky v okolí školy. 

Pracuji ve skupině i samostatně. 

Objevuji  - kreslím - popisuji. 

ZEMĚPIS 
(Walsbergerová) 

T24 

Prosím dokončete na příští týden obrázky k 

zápisu - Zemské sféry. 

➔ Podíval/a jsem se do sešitu jestli mám splněno - tři 

obrázky k textu a také si jej pročetl/a. 

FYZIKA 
(Doležel) 

T24 

Zelektrizování těles a elektrický náboj 
 

 

INFORMATIKA 
(Jirásek) 

T24 

3D modelování Vymodeluj ze součástek auto, letadlo nebo jinou technickou 

věc. 

DĚJEPIS 
(Dvořák) 

T24 

Féničané  Nakreslím a popíšu typický dopravní prostředek této doby. 

JINÁ SDĚLENÍ 
T24 

 Dobrý den, prosím vezměte na vědomí, že Zdenička bude v tomto pololetí třídní šesťáků. Vnímám, že vám dlužím 

vysvětlení, proto jestli vám ještě děti neřekli, vrátila se mi rakovina. Do práce budu chodit méně a nevím dne, kdy 

nepřijdu vůbec. Proto jsem byla ráda, že třídu mohu zavčas předat.  

Děkuji za přízeň i držení palců! Míša Walsbergerová 

Dobrý den, děkuji Míši a držíme palce celá třída! Doufám, že pro vás i děti se tímto skoro nic nemění a pololetí 

společně určitě zvládneme. 

V tomto týdnu bychom se v pátek rádi vydali opět ven s naším třídním projektem, pokud tedy počasí dovolí, určitě 



bych upřesnila v průběhu týdne. 

V pondělí 20.2.2023 pojedeme na program do knihovny v Tišnově. Začátek je v 9:00 a konec ve 12:00. Pojedeme 

společně linkovým autobusem z Deblína v 8:08 a zpět ve 12:36. Program je zdarma, prosím o 10,-Kč na autobus. 

Prosím dejte mi vědět kde kdo bude nastupovat/vystupovat.Děkuji a mějte se pěkně! Zdeňka Smékalová 

 

 

 

 

 


