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Měsíční plán VI.A Září 2020 

Informace 
 Pomůcky – Veškeré knihy a sešity obdrží žáci od jednotlivých učitelů daného předmětu 

 Dle současných pravidel není nutné nosit ve škole roušky. Přesto žádáme o každodenní 
přibalení roušky do školní tašky pro případ náhlého použití. 

Akce, 
pomůcky 

 2.-4.9.– Harmonizační dny – ve středu budeme končit výjimečně po 4. vyučovací hodině 
(11.50), aby měly děti čas si domů dojít pro věci a být ve 14:00 na nádraží - Chata Sport-
ski- Harrachov 

 7.9. – Zahájení kroužků a volnočasových aktivit 

 10.9. – Třídní schůzky – společné – organizační -  S ohledem na nastalou situaci a 
dodržování hygienických pravidel se letošní společné třídní schůzky budou konat 
s největší pravděpodobností v externích prostorách školy v amfiteátru – ještě upřesním 
čas 

 11.9. – Fotografování tříd 

 16.9. – Vzdělávací program iQLandia – modul Robotika-Ozoboti 8:30-13:00 

 28.9.  Den české státnosti – státní svátek 
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 Seznámení s hodnocením a plánem na školní rok; Opakování učiva 5. ročníku; Úvod 
k výuce slohu a literatury – dílny čtení; Zahajovací písemná práce + diktát (termín bude 
upřesněn v Edookitu); pravidelná pravopisná cvičení 

 Každý bude mít svoji knihu určenou pro dílny čtení – kniha příběhová – nutné !! 

 
 Úvod do předmětu, pravidla práce a hodnocení, revize látky z loňského ročníku. 

  

 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.   

 

 Seznámení se navzájem, seznámení s předmětem, pravidla hodnocení. Učebnice, sešity, 
hodnocení. Zásady při poznávání přírody a při manipulaci s přírodními materiály. Projevy, 
podmínky a koloběh života, vztahy mezi organismy. 

 

 Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Vesmír a jeho poznávání. Průběžně testy. 
 

 Seznámení  s obsahem učiva, s hodnocením. Úvod do dějepisu - prameny, čas, časová osa, 

staletí, tisíciletí. Sv. Václav. 

 

 Seznámení s učivem a pravidly nejen hodnocení. Reflexe využití ICT v období Covid. Google 
Apps – google drive, gmail. Základní seznámení s ipady – základní ovládání. Seznámení s 
klávesnicí - procvičování - printscreen aj. Klávesové zkratky - kopírovat, vložit, vyjmout, 
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zavináč aj. Práce s textovým editorem – Google Dokumenty a Word 
 

 1. lekce z učebnice Project English 1; Procvičíme otázky týkající se představování, otázky se 
slovesem be, can a have got; Téma lekce jsou sporty, kroužky a přihlašování a vyplnění 
přihlášky na kroužky, volný čas. (p.u. Sedlářová) 

 Introduction - opakování učiva z minulého roku, menší gramatický test - can/have got (p.u.      
Farská, Gabarová, Pavelčáková) 
 
 

 Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, zdraví, zdravý životní styl 
 

 Pozemky: Úvod do předmětu, seznámení s náplní předmětu a s materiálem, bezpečnost 
práce, práce na pozemku a kolem školy. (Vždy vhodný oděv a hlavně pracovní či gumové 
rukavice) 

 
 

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

 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 Každý přinese jednu fotku z prázdnin (stačí např. jen barevně vytisknout na papír) 
Vytvoříme si na nástěnce takové „Střípky z prázdnin dětí ze VI.A“ – do 9.9.2020 !! 


