
1. PLÁN (5. 9. – 16. 9. 2022) 
JMÉNO: 
6. A 

 Učivo + str. v učebnici DÚ; co si připravit, testy 

JČ 

Rozvržení hodin, úvodní informace, opakování učiva 5. ročníku - pravopis Zavedení sešitů, obalení učebnic 

M 

Úvodní hodina, opakování z 5. ročníku  

AJ 

TOA: Opakování učiva 5. ročníku, lekce 0 - minidialogy, práce s videem TOA: Obalit učebnice a sešity 

ZIM: Úvodní hodina, opakování učiva 5. ročníku, lekce 0 
CHOV: Úvodní hodina, opakování učiva 5. ročníku, úvod do lekce 0 

ZIM: Zavedení a obalení sešitů a učebnic 

CHOV: Obalit učebnice a sešity 

NP:  Introduction lesson/plans for this semester. Our hobbies  

P Úvodní hodina, seznámení s učivem 6. ročníku  

F Úvodní hodiny  

Z Úvodní hodina, co nás čeká tento rok. Vesmír.  

D Opakování učiva 5.ročníku Obalení učebnic, zavedení sešitu 

OV Úvodní hodiny, seznámení se navzájem, seznámení se s předmětem OV  

INF 
Seznámení se s řádem učebny informatiky, pravidla používání ICT techniky. 
 

 

HV Společný zpěv  

TV Úvodní hodiny  

VV   

PV Úvodní hodina, seznámení s předmětem a učebnou PV Poznámkový sešit 

Prostor pro učitele: 
Prosím o odevzdání všech potřebných dokumentů - údaje žáka, vyplněné souhlasy, omluvný list,… 
5.9. - 1. a 2. hodina jsou třídnické. 
8.9. – 9.9. Adaptační pobyt pro žákovský parlament    
Prosím o zaplacení adaptačního pobytu (19.-21.9.) – 1100 Kč přes školní pokladnu 
Třídní schůzka - 6.9. 16:30 
6.9. se fotografujeme, cena třídní fotografie je 35 Kč, ročníkové 40 Kč. V pondělí mně děti nahlásí počty fotografií. Zároveň prosím o kontrolu finančních prostředků 
ve školní pokladně. 



Prosím o registraci do školní pokladny - týká se nových žáků (případně dovysvětlím na třídní schůzce) 

Žákovské předplatné do Slováckého divadla – 3 představení: Limonádový Joe, Tři sestry, Romeo a Julie. Hrací den-středa v 17 hodin. Zájemci 

se přihlásí u Mgr. Švrčkové v kabinetě Hv do 16. 9. Předplatné 410,- Kč se platí při přihlášení. 
 

 


