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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    66..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lleeddeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 14. 1. Den otevřených dveří (10.00 – 15.00) 

 15. 1. Informativní schůzka rodičů budoucích žáků 1. ročníků (16.00) 

 22. 1. Zápis do 1. tříd pro spádovou oblast (14.00 – 17.00) 

 26. 1. Pedagogická rada pro 1. pololetí 

 28. 1. Zápis do 1. tříd pro mimo spádovou oblast (14.00 – 17.00) 

 29. 1. Vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí (5. vyučovací hodina) 

 30. 1. Pololetní prázdniny 

 2. – 6. 2. Jarní prázdniny 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  Prověrka za 1. pololetí, kontrolní diktát. Přídavná jména - dokončení. Zájmena - opakování. Popis krajiny, postavy. 

MM  Dělení dvojcif. a desetinným číslem, přednost operací. Postup konstrukce jednoduchých útvarů. Pololetní práce. 

AAJJ  

Gotteltová: V lednu dokončíme Unit 2 /zvířata, přítomné časy/, budeme opakovat, psát testy. Unit 3 – minulý čas. 

 Machartová: Začneme zopakováním druhého unitu v sekci Review a English across the curriculum. Poté nás čeká 

Unit 3 – Holiday. To znamená slovní zásoba 3. Lekce, začneme s minulým prostým časem, prav. a neprav. slovesy, 

zopakujeme dopravní prostředky. Kromě nové látky počítejte i s průběžnými kontrolními testy. 

PP  Houby (plísně, vyšší houby). Lišejníky. Průběžně testy. Pololetní test (termín bude upřesněn) 

FF  

V lednu se budeme dále zabývat fyzikálními veličinami, nyní nás čeká objem, rychlost a teplota. Budeme měřit a 

měřit a čekají nás laboratorní práce. Čeká nás pololetní práce, shrneme látku za pololetí. A také souhrnná písemka 

na převody jednotek (délka, hmotnost, objem). Celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. Pro 

zájemce je možno dojít na opravné písemky. 

IInnff  
Word – záhlaví a zápatí, textové pole apod.; Průběžné vyhledávání na Internetu – práce s Google Maps; Teoretické 

pojmy, operační systém. První teoretický test; Práce s portálem moodle.zslesni.cz 

ZZ  Vznik pohoří, zvětrávání. Test - litosféra. Úvod k atmosféře a její složení. 

DD  Mezopotámie. Žákovské prezentace. 

ČČvvss  Soužití lidí (rodina, třída, společnost); Moje obec Liberec (skupinová práce). Aktivity podporující třídní kolektiv. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


