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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. A MĚSÍC: leden 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 6. 1. – Zahájení vyučování 

 10. 1. – Setkání žákovského parlamentu 

 23. 1. – Termín uzavření klasifikace 

 24. 1. – Pedagogická rada 

 28. 1. – 30. 1. – Projektové dny tříd 2. stupně 

 30. 1. – Předání vysvědčení (13 – 14 hod) 

 31. 1. – Pololetní prázdniny 

UČIVO 

ČJ 

Podstatná jména – nepravidelné skloňování, odchylky, opakování. Průběžné opakování 
pravopisu, test na podstatná jména. Žánry lidové slovesnosti (přísloví, rčení, pranostika). 
Jednoduché komunikační žánry – dopis, zpráva, oznámení. Čtenářská dílna – porozumění textu 
(hlavní myšlenka, postavy, převyprávění). Pololetní písemná práce. 

M 
V lednu pokračujeme podle učebnice, další nová prostředí jako 100, Pavučiny, Autobus. Úkolů 
na doma je minimum, nechte děti pracovat samotné. Možnost opravných testů či doučování 
každou středu od 14hod. 1 test týdně. 

AJ 

pí uč. Farská: Unit 3 – minulý čas – pravidelná a nepravidelná slovesa, slovní zásoba - holidays, 
travelling, transport. V průběhu měsíce menší testík z gramatiky/slovní zásoby. 
pí uč. Kuncová: Unit 3 – Holidays – slovní zásoba – cestování, gramatika – minulý čas prostý, 
sloveso být, pravidelná a nepravidelná slovesa. Průběžné testy a zkoušení. Unit 3 – test. 
pí uč. Pavelčáková: Unit 3 – Opakování minulého času prostého a nepravidelných sloves. 
Prázdniny a dovolená – cestování a problémy.  Průběžné testy na probranou látku. 

P 
Řasy, lišejníky, jednobuněčné houby, plísně – výskyt, význam, způsob života, zajímavosti, 
druhy. Pozorování řas pod mikroskopem. 

F 
V lednu se budeme zabývat Objemem a odměrnými válci, přibudou další převody jednotek, 
potřeba důsledně opakovat. Po celý rok možnost opravných testů a dobrovolné seminární 
práce, každá středa možnost doučování od 14 hod nebo opravných testů. 

Z Vznik pohoří, zvětrávání. Test litosféra. Voda na Zemi, její druhy a rozložení. 

D Mezopotámie. Kultura a Mezopotámie (opakovací test). Práce s historickými ukázkami, mapou. 

Inf 
Editace textu v textovém editoru – první praktický test. Práce na aktivitě Nové divy světa. Práce 
na ipadech – tvorba koláží, sdílení. 



 

 

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

  

 

 

Vkz 

Pkč 

Zdravý životní styl, zdravá strava. 
Zahradní práce na školním pozemku a kolem školy. Výroba různých předmětů z přírodních 
materiálů. 

ČvS Administrativní dělení ČR (kraje ČR). Liberecko. Průběžné testy. 

 POZNÁMKY

 

 


