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Měsíční plán: VI. C                                     Prosinec 2018 

Informace 
a termíny 

 30. 11. příprava vánočních výrobků pro adventní jarmark – vede paní Nováková 

 3. 12. (9:00-14:00) semifinále florbalu 6. – 7. tříd (Home Credit Arena) – vybraní žáci 

 5. 12. mikulášská nadílka pro prvňáčky – 2. – 3. vyučovací hodina – vybraní žáci 

 6. 12. 15:00 – 18:00 adventní jarmark – pomoc rodičů vítána 

 7. 12. setkání školních parlamentů na krajském úřadě (10:00 – 13:00) – zástupci šk. 
parlamentu 

 7. 12. (9:00-14:00) finále florbalu 6. – 7. tříd (Home Credit Arena) – vybraní žáci 

 19. 12. od 16:00 vánoční koncert Mravenečci, Lesněnky – aula TU Liberec 

 21. 12. vánoční besídka třídy (4. – 5. vyučovací hodina) 

 22. 12. – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny, čtvrtek 3. 1. zahájení vyučování 
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 Přídavná jména, zájmena. Pravopis - průběžně. Dílny čtení - práce s knihou.Recitace. 
Slohový výcvik - popis. 
 

 Krokování, rovnice. Krychlová tělesa, parkety. Zlomky a sousedé. Průběžně testy. 
 

 Test textový editor. Úvod do programování – aplikace Playgrounds. Programování 
robotických koulí Sphero. Vyhledávání na internetu. 
 

 Staroorientální státy – starověká Mezopotámie, starověký Egypt – zeměpisná poloha, 
přírodní podmínky, věda a kultura, odkaz dalším civilizacím. 
 

 

 p. Pavelčáková - Unit 2 - dokončení opakování přítomných časů. Mluvní cvičení na téma 
zvířata. Kontrolní test za unit, test na poslech a čtení s porozuměním. Vánoční aktivity a 
slovní zásoba. 
p. Sedlářová - budeme  pokračovat ve 2. lekci. Dále se věnovat časům - přítomnému 
prostému a průběhovému, nově slovesu must. Téma lekce jsou zvířata. Každý žák si v 
průběhu prosince připraví krátký referát o svém oblíbeném živočichovi. Také nás čekají dva 
větší testy, žáci budou včas informováni.  
p. Gotteltová - Dokončíme unit 2 /přítomný čas prostý a průběhový, napíšeme test a v další 
části se budeme učit minulý čas. 
 

 V měsíci prosinec pokračujeme další fyz. veličinou -  Objemem. Čeká nás na začátku měsíce 
(hned první hodinu) kontrolní práce z hmotnosti, převodů a práce s váhami. Průběžně 
budeme psát desetiminutové písemky, celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací 
práci. Úterý od 14hod možnost doučování či opravných testů. 
 

 

 Mikroorganismy (viry, bakterie, sinice). Houby. Průběžně testy. 
 

 Mapy – vlastnosti, druhy, využití, měřítko.  Souhrnný test. 
 

 

 Zdravá strava, stravovací návyky, odpočinek, relaxace. 
 

 Práce na pozemku, zazimování, příprava školních projektů. 


