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Měsíční plán: VI. A
Informace

Čj

Březen 2018

 15. 3. Třídní schůzky od 17:00
 21. 3. Program primární prevence společnosti Maják na téma závislosti
 23. 3. Rodičovské suplování
 28. 3. Projektový den
 29. 3. až 2. 4. Velikonoční prázdniny
Kontrolní diktát. Prověrka - zejména PŘÍDAVNÁ JMÉNA. Zájmena, číslovky. Pravopis - průběžně.
Dílny čtení, recitace. Líčení.

M

V březnu budeme pokračovat v jednotlivých prostředí. Čekají nás Autobus, Egyptské dělení chlebů,
Origami, Krokování, Mříž 2. Většinou trvá jedno jeden týden, vždy po něm malý testík s váhou 3.
Skupinové práce, hodnotím. Možnost opravných písemek, doučování vždy úterý a středa od
14hod, po domluvě. Nosit tabulky, pravítko.

F

V březnu dokončíme Hustotu. DU z teploty - seminární práce - 5.3. odevzdat. Dále nás čeká Síla.
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.

Př

Skupiny organismů – žahavci, ploštěnci, hlísti. Průběžně testy.

Ze

Geosféry Země – přehled, litosféra, hydrosféra. Průběžně testy.

Čvs

Aj

D

Státní správa a samospráva. Symboly ČR. Průběžně testy.
Dokončujeme unit 4, po prázdninách napíšeme UNIT 4 test – ne/počitatelná pj, how much, how
many, a little x a few, articles. Začneme unit 5 – The world – comparatives + superlatives, as x as,
how questions. Vocabulary u5.
Průběžná opakování, testy.
Opakování nejstarší státy – Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína – kontrolní test (termín bude
upřesněn a zveřejněn v Edookit). Starověké Řecko – přírodní podmínky, zeměpisná poloha,
nejstarší osídlení – starověká Kréta, významné městské státy.

Inf

Jak vypadá dobrá a špatná prezentace. Alternativní programy na tvorbu prezentací – Prezi, Google
prezentace. Práce na aktivitě „Prezentace na zvolené téma“. Vyhledávání na internetu, práce s Googel Apps,
práce s tablety.

VKZ

Zásady správné výživy, poruchy příjmu potravy, člověk a výživa
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