Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz

MĚSÍČNÍ PLÁN
TŘÍDA: 6.B

MĚSÍC: září
INFORMACE PRO RODIČE

•
•
•
•
•

7. – 9. 9. – Harmonizační pobyt v Bílém Potoce
5. 9. – Focení tříd
od 12. 9. – Zahájení kroužků ve škole
13. 9. – Třídní schůzky (společné organizační, od 17.00)
28. 9. – Státní svátek (Den české státnosti)

UČIVO
Čj

Úvod do předmětu, seznámení s pravidly hodnocení, seznámení se s úrovní znalostí žáků: silné a slabé
stránky, opakování pravopisu a skladby, úvodní diktát a vstupní písemná práce; dílny čtení.

M

Úvod do předmětu, pravidla práce a hodnocení; revize látky z loňského ročníku, rozdání učebnic a
sešitů.

Aj

Seznámení s novou učebnicí Project 2. Pravidla hodnocení. Opakování látky 5. ročníku. Úvodní lekce –
sloveso to be, have got, modální sloveso can (být, mít, umět). Představení se, popis lidí a věcí. Průběžné
testy na probranou látku a slovní zásobu.

Fy

Řád učebny F - CH, bezpečnost práce při hodinách fyziky. Látka a těleso. Vlastnosti pevných, kapalných
a plynných látek a těles. Atomy a molekuly. Brownův pohyb a difúze. Fyzikální veličiny - úvod.

Př

Seznámení se navzájem, seznámení s předmětem, pravidla hodnocení. Učebnice, sešity. Zásady při
poznávání přírody a při manipulaci s přírodními materiály. Projevy, podmínky a koloběh života, vztahy
mezi organismy.

Ze

Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Vesmír a objekty ve vesmíru. Průběžně testy.

D

Úvod do dějepisu, prameny, čas a časová osa, období dějin. Úvod do pravěku, vývoj lidského druhu,
doba kamenná.

Inf

Seznámení s řádem učebny, pravidly hodnocení. Seznámení s učivem aneb co nás čeká. Ovládání
Google Workspace - gmail, google drive, kalendář - aktivní a jisté použití. Opak. učiva z loňského roku.

Vkz

Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, zdraví.

Pkč

Úvod do předmětu, seznámení s náplní předmětu a s materiálem, bezpečnost práce na pozemku a
kolem školy.

POZNÁMKY
• Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).
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• Během září a října se vybírá 500 Kč na SRPDŠ
• Číslo třídního účtu: 2701806436/2010

