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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 6. B MĚSÍC: ZÁŘÍ 

INFORMACE PRO RODIČE 

5. 9. Harmonizační setkání: 8:10 až 14:00 v prostorách školy (kooperace, ledolamky, pravidla třídy, sportovní a 
pohybové hry);  
6. 9. Harmonizační setkání: turistický výlet 8:00 až cca 15:00 (sraz ve škole, konec akce v tramvaji na trase Horní 
Hanychov - Lidové sady) 
9. 9. Zahájení činnosti kroužků 
11. 9. Focení žáků 
12. 9. Informativní třídní schůzky 17:00–18:00 
13. 9. Volby do školního parlamentu 
18. 9. Setkání zástupců tříd: výbor SRPDŠ 
 

 UČIVO

ČJ 

Učitel Miloslav Kůta 
 
Úvod do předmětu, seznámení s pravidly hodnocení, opakování pravopisu a skladby, úvodní 
diktát a vstupní písemná práce; dílny čtení 

M 

Učitelka Alice Kohoutová 
 
Seznámení s metodou výuky, pravidla hodnocení a způsob práce. Počáteční prostředí na 
trénink počítání a představivosti, zápis čísel a porovnávání. Domluva pomůcek. 

AJ 

Učitelka Jana Pavelčáková 
 
Seznámení s učebnicí Project 2 a pravidly hodnocení. Opakování slovesa být, mít, umět. 
Sporty a volnočasové aktivity. Tvoření otázek. Průběžné testy na probranou látku. 
 
Učitelka Dana Farská 
 
Nová učebnice Project 2 - Introduction - opakování učiva z minulého roku, menší gramatický 
test - can/have got 
 
Učitelka Pavla 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. 
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PKČ 

Učitel Tomáš Bindr 
 
 Úvod do předmětu, seznámení s náplní předmětu a s materiálem, bezpečnost, práce na 
pozemku a kolem školy. 

ČVS 

Učitel Miloslav Kůta 
 
Harmonizační kurz, třídní samospráva, školní řád 
Učitel Ondřej Bartůšek 
 
Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Školní řád a význam pravidel v životě, tvorba 
pravidel třídy; Soužití lidí (rodina, třída, společnost). 

 POZNÁMKY

 

 

INF 
Učitel Tomáš Řebíček a Kateřina Sinkevičová  
Seznámení s řádem počítačové učebny,  
Opakování látky 5. ročníku, vyhledávání na internetu, základní práce s operačním systémem 

P 

Učitelka Kateřina Sýkorová 
 
Seznámení se navzájem, seznámení s předmětem, pravidla hodnocení. Učebnice, sešity. 
Zásady při poznávání přírody a při manipulaci s přírodními materiály. Vznik života na Zemi, 
projevy, podmínky a koloběh života, vztahy mezi organismy. 
 

D Učitelka Jaromíra Tempírová 

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

FY 

 
Učitelka Klára Samšiňáková 
 
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. 

VKZ 

Učitel Tomáš Bindr 
 
Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, zdraví 
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