MĚSÍČNÍ PLÁN
TŘÍDA: 6. B

MĚSÍC: LEDEN
INFORMACE PRO RODIČE

16. 1. Anglické divadlo 11:00–13:30 (vstupné 70 Kč bude hrazeno z fondu)
23. 1. A-Styl: pohybové dopoledne a solná jeskyně (8:00–11:00)
24. 1. Pololetní pedagogická rada
30. 1. Předání výpisů z vysvědčení (během 6. vyučovací hodiny)
31. 1. Pololetní prázdniny
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Mluvnice: pravopis velkých písmen, složitější případy shody podmětu s přísudkem
Sloh: vypravování, popis
Literatura: dílny čtení
Zlomky, indické násobení, stovková tabulka. Pololetní práce.
Unit 3- Holidays- slovní zásoba-cestování, dovolená, gramatika- minulý čas prostý, sloveso být,
pravidelná a nepravidelná slovesa. (PG)
Unit 3 - Opakování minulého času prostého a nepravidelných sloves. Prázdniny a dovolená cestování a problémy. Průběžné testy na probranou látku. (JP)
Unit 3- Holidays- slovní zásoba-cestování, dovolená, gramatika- minulý čas prostý, sloveso být,
pravidelná a nepravidelná slovesa. Průběžné testy a zkoušení, Unit 3 test. (PK)
Unit 3 - minulý čas - pravidelná a nepravidelná slovesa, slovní zásoba - holidays, travelling,
tansport, v průběhu měsíce menší testík z gramatiky/slovní zásoby. (DF)
Práce na aktivitě Nové divy světa. Práce na ipadech – tvorba koláží, sdílení. Vyhledávání na
internetu. Závěrečné hodnocení v předmětu.

P

Řasy, lišejníky, jednobuněčné houby, plísně - způsob života, výskyt, význam, zajímavosti.
Možnost dobrovolných úkolů a prezentací.

D

Doba železná. Keltové. Germáni (po probrání opakovací test včetně doby bronzové). 17.
listopad - práce s dokumenty.

Z

Vznik pohoří, zvětrávání. Test litosféra. Voda na Zemi, její druhy a rozložení.

FY
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ČVS

V lednu se budeme zabývat objemem a pracovat s odměrnými válci, přibudou další převody
jednotek, proto je potřeba důsledně opakovat. Po celý rok možnost opravných testů a
dobrovolné seminární práce, každá středa od 14. hod. možnost doučování nebo opravných
testů.
Zdravý životní styl, zdravá strava
Práce na pozemku a kolem školy, odklízení sněhu, tvorba cedulek na pozemek
Administrativní dělení ČR (kraje ČR). Liberecko. Průběžně testy. (OB)
Kooperace, sebepoznání. (Ků)

POZNÁMKY

