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Měsíční plán: VI. A

Informace






Září 2017

6. – 9. 9. Janov nad Nisou
13. 9. Focení tříd
14. 9. Třídní schůzky
29. 9. Ředitelské volno

Čj

Seznámení s obsahem učiva 6. ročníku, hodnocením. Zahajovací prověrka (opakování učiva 5. ročníku).
Opakování slovních druhů. Vyplňování jednoduchých tiskopisů.

M

Opakování učiva 5. ročníku. Obsah učiva 6. ročníku a způsob hodnocení. Budeme začínat s Hejného
matematikou. Informace o metodě pro rodiče budou podány na třídních schůzkách.

F

V měsíci září si představíme, co znamená pojem fyzika, a seznámíme se s hodnocením. Začneme probírat co
je těleso a látka. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, celou kapitolu vždy shrneme v písemné
opakovací práci.

Př

Úvodní hodina (seznámení se s předmětem a jeho hodnocením); Planeta Země a vznik života na Zemi.
Průběžně testy.

Ze

Úvodní hodina (seznámení se s předmětem a jeho hodnocením); Vesmír (objekty ve vesmíru); Planeta Země
(rozměry, vznik, pohyby). Průběžně testy.

Čvs

Úvodní hodina (seznámení se s předmětem a jeho hodnocením); Význam pravidel v životě (školní řád).

Aj

D

Inf

Machartová: Učebnice Project 2, Opakování látky minulého ročníku, téma prázdniny, uvedení nové látky a
slovní zásoby 1. lekce.
Gabarová: Seznámení s učebnicí Project 2, Introduction-opakování základní slovní zásoby a gramatiky, Unit
1- My life-číslovky, měsíce, data, domácí práce, přítomný čas prostý.
Na hodiny dějepisu budeme potřebovat učebnici, školní sešit, stírací tabulku + fix + hadřík (nebo papírové
kapesníky). Pravidla hodnocení budou uvedena na deskách školního sešitu.
Úvod do dějepisu – historické prameny, časová osa, určování století, orientace v historickém prostoru a čase
(seznámení s dějepisnou mapou) základní členění lidských dějin. Pravěk – vznik a vývojové typy člověka.
Seznámení s řádem učebny a pravidly. Google Apps – google drive, gmail. Základní práce s operačním
systémem Windows - práce s okny. Základní seznámení s ipady – základní ovládání
Seznámení s klávesnicí - procvičování - printscreen aj. Klávesové zkratky - kopírovat, vložit, vyjmout, zavináč
aj. Složka - vysvětlení pojmu - tvorba vlastní struktury složek (využití + aplikace).
Soubor - vysvětlení pojmu - tvorba vlastních souborů, práce s programy Malování. Vyhledávání na internetu.

VKZ

Poučení o bezpečnosti, režim dne, zdraví

PKČ

Poučení o bezpečnosti při práci, pravidla práce na pozemku, práce na pozemku, péče o zeleninu, stromky a
bylinky, práce se zeminou
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