Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Lesní 575/12, Liberec 460 01
info@zslesni.cz
www.zslesni.cz

Měsíční plán: VI. A
Informace
Čj

M





Listopad 2017

2.11. – Projektový den
17.11. – Státní svátek
30.11. – Třídní schůzky

ČJ - Prověrka za 1. čtvrtletí. Kontrolní diktát. Pravopis - průběžně. Velká písmena. Vzory
podstatných jmen - procvičováni. Názvy částí těla - skloňování. Recitace - průběžně.
V listopadu budeme pokračovat v jednotlivých prostředí. Čekají nás Mince, Egyptské dělení, Dřívka,
Šipkové grafy. Většinou trvá jedno jeden týden, vždy po něm malý testík s váhou 3. Možnost
opravných písemek, vždy úterý a středa od 14hod, po domluvě. Nosit tabulky, pravítko. Ke konci
listopadu, 1. čtvrtletní písemná práce, termín upřesním.
V měsíci listopadu dokončíme délku, test kontrolní délka + test převody jednotek. Dále začneme
hmotnost, práce s váhami a převody jednotek hmotnosti. Průběžně budeme psát desetiminutové
písemky, celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. Možnost opravných písemek,
vždy úterý či středa od 14hod, po domluvě.
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Př

Základ života – buňka. Skupiny organismů – viry, bakterie. Průběžně testy.

Ze

Planeta Země (rozměry, vznik, pohyby). Zeměpisné souřadnice. Průběžně testy.

Čvs

Tvorba rodokmenu. Státní správa a samospráva. Průběžně testy.

Aj

Machartová: Dokončujeme unit 2 – unit test – přítomný čas, řadové číslovky, dny v týdnu, měsíce v
roce, příslovce četnosti. Začneme unit 3 – nová slovní zásoba, must, přítomný prostý x průběhový
čas
Gabarová: AJ- dokončení Unit 1, Unit 1 test, Unit 2 -Animals, přítomný čas průběhový.

D

2. 11. projektový den na téma Pravěké muzeum. Vznik zemědělství, doba bronzová a doba železná.
Pravěk v českých zemích, Keltové, Germáni, Slované. Podmínky vzniku a základní charakteristika
nejstarších států. Čtvrtletní kontrolní test (termín bude upřesněn), zhodnocení práce za 1. čtvrtletí.

Inf

Aktivita „Místa ČR“. Praktický test v textovém editoru. Google Apps – google drive, gmail. Složka vysvětlení pojmu - tvorba vlastní struktury složek (využití + aplikace). Soubor - vysvětlení pojmu tvorba vlastních souborů, práce s programy Malování. Software, Hardware. Úvod od operačních
systémů. Vyhledávání na internetu.

VKZ

Zdraví, denní režim, volný čas, stres

PKČ

Práce kolem školy, ve škole a na školním pozemku
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