MĚSÍČNÍ PLÁN
TŘÍDA: 6. B

MĚSÍC: ÚNOR
INFORMACE PRO RODIČE

UČIVO
ČJ

M

AJ

INF

Mluvnice: pravopis, tvarosloví: přídavná jména
Literatura: dílny čtení, čtení s porozuměním
Sloh: popis
Pavučiny, autobus, origami. Průběžně testy.
Dokončení Unit 3- slovní zásoba- cestování, gramatika-minulý čas prostý, pravidelná a
nepravidelná slovesa, unit 3 test. Unit 4 slovní zásoba- jídlo a stravování, gramatikapočitatelná a nepočitatelná podstatná jména, použití členů, vyjádření množství. (PG)
Budeme pokračovat U3 - minulý čas, především nepravidelná slovesa, slovní zásoba travelling, transport, v průběhu měsíce menší testík z gramatiky/slovní zásoby. (DF)
Ahojky, posílám plán...
Dokončení Unit 3- slovní zásoba- cestování, gramatika-minulý čas prostý, pravidelná a
nepravidelná slovesa, unit 3 test. Unit 4 slovní zásoba- jídlo a stravování, gramatikapočitatelná a nepočitatelná podstatná jména, použití členů, vyjádření množství. (PK)
Unit 3 - dokončení. Kontrolní test bude v prvním únorovém týdnu. Unit 4 - Food. Jídlo.
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
Opakování přítomných časů. Používání some a any, otázky se slovy how much a how many.
Průběžné testy na probranou látku. (JP)
Práce na aktivitě Nové divy světa – prezentace výstupu před třídou.
Úvod k prezentačním programům – jaké známe, jak vypadá dobrá prezentace.
Vyhledávání na internetu
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Indie, Čína - opakovací test. Starověké Řecko - nejstarší osídlení egejské oblasti. Kréta,
minojská civilizace. Práce s dokumenty.
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Vznik ostrovů, hydrosféra, atmosféra. Průběžně testy.
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V únoru dokončíme Objem, čekají nás laboratorní práce s odměrnými válci, přibudou další
převody jednotek, potřeba důsledně opakovat. Začátkem února malý test Objem poté
kontrolní. Dále začneme Teplotu. Po celý rok možnost opravných testů a dobrovolné
seminární práce, každá středa možnost doučování od 14hod nebo opravných testů.
VKZ: Základní složky stravy, zdravá strava, nemoci způsobené špatným stravováním
Pkč: Odklízení sněhu, tvorba cedulek na pozemek, příprava na novou sezónu pěstování.
Administrativní dělení ČR (kraje ČR). Liberecko. Průběžně testy. (OB)
Kooperace, sebepoznání. (Ků)
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