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Měsíční plán VI.A

Leden 2021

Informace

•

Aktuální informace zasílám vždy emailem – naleznete je také na webu školy

Akce,
pomůcky

•

Bohužel zatím žádné

Učivo:

•

Zájmena – druhy zájmen, skloňování, pravopis zájmena já – problematika sebou x s sebou
– správné využívání zájmen + práce s texty - vhodný trénink i doma – např. ze serveru
www.pravopisne.cz – www.mojecestina.cz ; www.icestina.cz - literatura – ústní lidová
slovesnost + nácvik písemného projevu

Čj

•

Dělitelnost - pravidla, prvočísla a čísla složená, rozklad na součin prvočísel, hledání
největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku, úlohy. Operace s
desetinnými čísly.

•

V lednu začneme probírat Elektrické vlastnosti látek, prozatím distančně teorii, po té ve
škole budeme provádět praktické pokusy. Průběžně budeme psát testíky (i online) je dobré
se průběžně připravovat a sledovat učebnu Classroom Fyzika 6.A. Na hodiny podle
distančního rozvrhu se přihlašujte pomocí odkazu vygenerovaným v učebně. Raději
přikládám. https://meet.google.com/hfo-pngr-xxc

•

Prvoci - opakování; žahavci (sladkovodní, mořští) - způsob života, zajímavosti; vnitřní
parazité (ploštěnci, hlísti) - způsob života, zajímavosti.

•

Geosféry Země; Litosféra.. Práce s atlasem. Průběžně testy.

D

•

Starověký Egypt - kultura. Starověká Indie, Čína. Odkaz dávných civilizací.

Inf

•

Operační systém – problematiky, vysvětlení pojmů – teoretický test - Úvod do
programování – algorytmizace - Průběžná práce na pc a tabletech.

•

V lednu se budeme se věnovat 3. lekci. (Unit 3). V této lekci se pouštíme do jedné z
nejdůležitějších kapitol celé angličtiny -a to sice do minulého času. Představíme si jeho
pravidla. Nejdříve zopakujeme sloveso být v minulém čase, protože k tomu už jsme se
dostali v prosinci. Nově se seznámíme s minulým časem u pravidelných i nepravidelných
sloves. Tvary minulého času je třeba se naučit nazpaměť jako malou násobilku. Téma lekce
je cestování, v létě a v zimě. I přesto, že celá lekce bude vlastně o něčem, co se za současné
situace nesmí, věřím děti, že máte všechno to cestování a objevování teprve před sebou.
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Vkz

Čvs

•

Přeji vám do roku 2021, aby se současná situace mohla brzy uklidnit a vy se mohly pustit
právě do nových objevů. (p.u. Sedlářová)
Unit 3 - Prázdniny. Opakování minulého času prostého. Nepravidelná slovesa. Opakování
předložek. Průběžné testy na slovní zásoby a gramatiky.
(p. u. Pavelčáková + Farská)

•

Alternativní výživové směry, hygiena výživy, výživa a civilizační nemoci

•

Administrativní dělení ČR - Kraje ČR.

Krátké
zprávy,
domácí
úkoly

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b

