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 Informace, Akce, Pomůcky 

 Harmonizační pobyt Areál Pařez u Libuně. Termín 2.- 4.9. 2015 

 Třídní schůzky pro druhý stupeň 17. 9. od 17:00 

 11. 9. volby do školního parlamentu 

Učivo: 

Čj   ČJ - Zahajovací prověrka (opakování učiva 5. ročníku). Slovní druhy - opakování. Pravopis 

- průběžně. Vyplňování jednoduchých tiskopisů. Literatura - recitace, mimočítanková 

četba, A to je ta krásná země… 

M  Opakování učiva 5. ročníku. Obsah učiva 6. ročníku a způsob hodnocení. Budeme 
začínat s Hejného matematikou. Informace o metodě pro rodiče budou podány 
na třídních schůzkách (účast nutná). 

Aj  Úvod do učiva 6.ročníku, seznámení s učebnicí Project 2- Introduction, Unit 1. 
 

D  Úvod do studia dějepisu : proč se dějepis učíme, kde vědci získávají 
informace, historické prameny, čas a časová osa, periodizace dějin. 

 Pravěk: dělení pravěku, první lidé, doba ledová 
Inf  seznámení s řádem počítačové učebny,  

 opakování látky 5. ročníku,  

 vyhledávání na internetu,  

 základní práce s operačním systémem, 

 seznámení s Moodle a google aps. 
Čvs  třídní záležitosti 

 seznamovací hry 

 komunikační aktivity 

 rodina 
Fy   V měsíci září si představíme co znamená pojem fyzika. Začneme probírat co je 

těleso a látka. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky (vždy po probrané 
kapitole, cca 1 týdně), celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. 

Z  Seznámení s obsahem předmětu a pravidly hodnocení. Vesmír a jeho poznávání. 
Průběžně testy. 

P  Úvodní hodina (seznámení se s předmětem a jeho hodnocením); Planeta Země a 
vznik života na Zemi; průběžně testy 

Domácí 
úkoly 
 
 

Plnění domácích úkolů zadaných učiteli v daném předmětu. 


