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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. A MĚSÍC: září 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 2. 9. slavnostní zahájení školního roku 

 4. – 6. 9. harmonizační pobyt Josefův Důl (Penzion Kamenice) 

 9. 9. zahájení kroužků a volnočasových aktivit 

 11. 9. focení žáků školy 

 12. 9. od 17:00 třídní schůzky – společné setkání všech rodičů s TU 

 13. 9. volby do školního parlamentu 

 18. 9. setkání výboru SRPDŠ 

 

 sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

 prosím o kontrolu osobních údajů, případně o zaslání aktuálních informací 

UČIVO 

ČJ 

Opakování učiva 5. ročníku. Obsah učiva 6. ročníku, učebnice a sešity, způsob hodnocení. 

Zvuková stránka jazyka, rozvrstvení jazyka, tvarosloví – podstatní jména, průběžné opakování 

pravopisu. Základní literární pojmy, lidová slovesnost, čtenářské strategie – utváření představ, 

porozumění textu. Úvod do slohu, jednoduché komunikační žánry. Zahajovací písemná práce.   

M 
Opakování učiva 5. ročníku. Obsah učiva 6. ročníku a způsob hodnocení. Budeme začínat s 

Hejného matematikou, základní pravidla. Informace o metodě pro rodiče budou podány na 

třídních schůzkách. 

AJ 

pí uč. Farská: Nová učebnice Project 2 - Introduction - opakování učiva z minulého roku, menší 
gramatický test - can/have got. 
pí uč. Kuncová: Seznámení se navzájem + seznámení s novou učebnicí Project 2. Pravidla 
hodnocení. Opakování látky 5. ročníku. Úvodní lekce – sloveso to be, have got, modální sloveso 
can (být, mít, umět). Představení se, popis lidí a věcí. Průběžné testy na probranou látku a 
slovní zásobu. 
pí uč. Gabarová: Seznámení s učebnicí Project 2 a pravidly hodnocení. Introduction  a Unit 1- 
 základní fráze, představování, opakování základní gramatiky a známé slovní zásoby, malé 
kontrolní testy. 
pí uč. Pavelčáková: Seznámení s učebnicí Project 2 a pravidly hodnocení. Introduction  a Unit 1- 
 základní fráze, představování, opakování základní gramatiky a známé slovní zásoby, malé 
kontrolní testy. 

P Seznámení se navzájem, seznámení s předmětem, pravidla hodnocení. Učebnice, sešity. Zásady při 
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poznávání přírody a při manipulaci s přírodními materiály. Vznik života na Zemi, projevy, podmínky a 

koloběh života, vztahy mezi organismy. 

F 

V měsíci září si představíme, co znamená pojem fyzika a seznámíme se s hodnocením (na deskách 
sešitu). Začneme probírat co je těleso a látka. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, celou 
kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. Budeme pracovat s učebnicí a sbírkou. Po celý rok 
možnost opravných testů a dobrovolné seminární práce. 

Z Sešity a učebnice, seznámení s předmětem. Vesmír a planeta země, práce s mapami.  

D Seznámení s obsahem učiva 6. ročníku, kritérii hodnocení, historickou mapou. Historické prameny, čas. 

Inf 
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.  

Vkz, 

Pkč 

Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů. 
Úvod do předmětu, seznámení s činnostmi a s materiálem, bezpečnost, práce na pozemku a 
kolem školy 

ČvS 
Seznámení se s učivem a hodnocení předmětu. Školní řád a význam pravidel v životě, tvorba 
pravidel třídy. Soužití lidí (rodina, třída, společnost). 

POZNÁMKY 

 

 


