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






Leden 2018

26. 1. Termín pro uzavření klasifikace
27. 1. Ples školy
31. 1. Vydání výpisu z vysvědčení
2. 2. Pololetní prázdniny

Prověrka za 1. pololetí. Kontrolní diktát. Přídavná jména. Dílny čtení. Recitační soutěž. Pravopis průběžně.

V lednu budeme pokračovat v jednotlivých prostředí. Čekají nás Parkety, Zlomky, Sousedé, Tabulka
100. Většinou trvá jedno jeden týden, vždy po něm malý testík s váhou 3. Koncem ledna pololetní
písemná práce. Možnost opravných písemek, doučování vždy úterý a středa od 14hod, po
domluvě. Nosit tabulky, pravítko.
V lednu hned ze začátku test převody jednotek objemu, určování odměrného válce. Poté
laboratorní práce objem, kontrolní písemná práce objem. Dále začneme Teplotu. Průběžně
budeme psát desetiminutové písemky, celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci.
Možnost opravných písemek, doučování vždy úterý či středa od 14hod, po domluvě.

F

Př

Skupiny organismů – houby, lišejníky, prvoci. Průběžně testy. Pololetní test (socrative test skrze
tablety) – termín bude upřesněn.

Ze

Zeměpisné souřadnice a práce s atlasem. Čas na Zemi. Mapa. Průběžně testy. Pololetní test
(socrative test skrze tablety) – termín bude upřesněn.

Čvs

Státní správa a samospráva. Symboly ČR. Průběžně testy.

Aj

Gabarová: Unit 3 Holidays- gramatika -minulý čas prostý, slovesa pravidelná a nepravidelná, slovní
zásoba-popis prázdnin.
Unit 3 test
Machartová: Dokončíme unit 3 – minulý čas, pravidelná x nepravidelná slovesa, Unit test 3
zaměřený na všechny dovednosti (reading, listening, writing, grammar.)

D

Starověký Egypt – přírodní podmínky, základní charakteristika státu, odkaz dalším civilizacím.
Starověká Indie, starověká Čína. Kontrolní test 1. pololetí (termín bude upřesněn). Zhodnocení
práce za 1. pololetí.

Inf

Google Apps – google drive, gmail – praktické užití. Dokončení aktivity „Divy světa“ – práce s
textovým editorem, vyhledávání informací, práce s obrázky – využití ipadů. Závěrečný test z
textového editoru. Vyhledávání na internetu.

VKZ

Závislosti a drogy, měkké a tvrdé drogy, prevence
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