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Informace




Učivo:

Září 2016

1.9. Slavnostní zahájení šk. roku
2 – 4.9. Harmonizační dny – teambuilding Malá skála
9.9. Volby do školního parlamentu
7.9. Zahájení kroužků a volnočasových aktivit
10.9. od 17:00 Třídní schůzky informativní (společné) ne ve škole,
amfiteátr na dvoře
11.9. Fotografování tříd
28.9. Den české státnosti – státní svátek ČR
Roušky prosím vždy jednu s sebou v sáčku.
Pro obědy v případě nemoci přes rampu.

ČJ

Procvičování učiva 5. ročníku, seznámení s obsahem učiva 6. ročníku, s hodnocením.
Průběžné pravopisné procvičování, dílny čtení.

M

Opakování učiva 5. ročníku. Obsah učiva 6. ročníku a způsob hodnocení. Budeme
začínat s Hejného matematikou. Informace o metodě pro rodiče budou podány na
rodičovské kavárně.

D

Seznámení s obsahem učiva, s hodnocením. Úvod do dějepisu - prameny, čas, časová
osa, staletí, tisíciletí. Sv. Václav.

F

V měsíci září si představíme, co znamená pojem fyzika, a seznámíme se s hodnocením.
Začneme probírat co je těleso a látka. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky,
celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci.

P

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.

Z

Úvod do zeměpisu. Země ve vesmíru. Mapa, atlas – základní pracovní nástroje studia.

Aj

Introduction - opakování učiva z minulého roku, menší gramatický test - can/have got

Pkč

Práce na pozemku, vždy vhodný oděv a hlavně pracovní či gumové rukavice.

Vkz

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

Inf

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, zavináč aj. Práce s textovým editorem – Google Dokumenty a Word
Vyhledávání na internetu.

Čvs

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

