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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 6. C MĚSÍC: Leden 

INFORMACE PRO RODIČE 

5. 1. 9.00: Naivní divadlo Liberec, vstupné 50,–: "Souhvězdí aneb Řecké báje mimo výseč" 
13. 1. Den otevřených dveří (10:00 – 15:00) 
21. 1. Zápis do prvních tříd (14:00 – 18:00) 
25. 1. Pedagogická rada za první pololetí 
28. 1. Předání výpisů za první pololetí (výuka probíhá normálně) 
29. 1. Pololetní prázdniny 
29. 1. Ples školy (tělocvična školy, začátek 19:30) 

 UČIVO

ČJ 

Mluvnice: dokončení tvarosloví vlastních jmen (např. psaní velkých písmen), přídavná jména: 
druhy přídavných jmen pravopis; pololetní opakovací práce, pololetní diktát 
Sloh: vypravování, popis děje 
Literatura: referáty, recitace, čtenářské dílny, četba vlastních knih a předložených ukázek 
(pohádky, pověsti) 

M Rovnice, parkety, počítání na mříži, zlomky. Pololetní práce. 

AJ 

Holidays. Opakování minulého času prostého slovesa být a ostatních sloves. Dovolená, 
cestování a problémy spojené s dovolenou, způsoby dopravy, nepravidelná slovesa. Průběžné 
testy. (JP) 
V Unit 3 pokračujeme ve zvládnutí minulého času – viz přehled v pracovním sešitě na straně 
68,69 /tvoření otázek a záporu/. Začínáme se učit také nepravidelná slovesa. (SG) 
Dokončujeme Unit 3, čeká nás UNIT 3 test. Začneme unit 4 Food. Prosím naučit se slovní 
zásobu čtvrté lekce a seznam nepravidelných sloves – postupně najedeme na druhý sloupec. 
Děti čekají průběžné testy. (PM) 

INF 

Textový processor (Word)  – titulní stránka, hypertextové odkazy, opakování  apod. 
Práce s tablety - vyhledávání na Internetu – práce s Google Maps. 
Teoretické pojmy, operační systém, ukázky operačních systémů. Teoretický test v prvním 
týdnu 2016. 
Práce s portálem moodle.zslesni.cz 

P P – Jednoduché organismy (řasy, prvoci); průběžně testy. Pololetní test (termín bude 

upřesněn) 

D 
Život v nejstarších starověkých státech - starověká Mezopotámie, starověký Egypt, starověká 
Indie, starověká Čína. Možnost zpracovat dobrovolný úkol - cca pětiminutová prezentace k 

některé výše uvedené civilizaci (např. základní informace, osobnosti, všední život, kultura, 
mytologie apod.) 

Z Tvorba vlastní mapy s dodržením pravidel obsahu a vlastností. Orientace na mapě, azimut. 
Přírodní sféry Země - úvod. 
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FY 
V lednu začneme probírat Objem (převody jednotek, měření), budeme dělat laboratorní práce 
a naučíme se pracovat s odměrným válcem. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, 
především z převodů jednotek, celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. 

VKZ VKZ- puberta a dospívání. 

ČVS 
Práce na vztazích v kolektivu, hodnoty, normy, pravidla, tresty. Spolupráce s Mgr. Petrem 
Šolcem (Ků) 
Čvs – Správní dělení ČR. (Bart) 

 POZNÁMKY

 

 


