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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 6.A MĚSÍC: září 

INFORMACE PRO RODIČE 

5.-7.9. Harmonizační pobyt – penzion Podháj 
12.9. focení tříd 
13.9. 17:00 třídní schůzky SRPDŠ 
14.9. volby do žákovského parlamentu 
19.9. výbor SRPDŠ (17-18:30) 
20.9. rodičovská kavárna na téma „Profesní příprava“ (16-17) 
26.9. rodičovská kavárna  na téma Teorie typů s psycholožkou Šárkou Mikovou (17-19) 
30.9.-2.10. harmonizační pobyt žákovského parlamentu 

 UČIVO

ČJ Seznámení s obsahem učiva (mluvnice, literární výchova, sloh), požadavky, hodnocením. 
Zahajovací prověrka - opakování učiva 5. ročníku. 

M 
Seznámení s metodou výuky, pravidla hodnocení a způsob práce. Počáteční prostředí 
na trénink počítání a představivosti, zápis čísel a porovnávání. Domluva pomůcek. 
 

AJ Seznámení s učebnicí Project 2. Introduction - verbs - be, van, have got, Sports and activities. 
In the street.Unit 1 - My life. Present simple. Ordinal numbers, dates, months.   

D Orientace v učebnici dějepisu, práce s historickou mapou. Pojmy: minulost, dějiny, historie. 
Historické prameny, čas.   

P Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Úvod do přírodopisu. Planeta Země, vznik 
života na Zemi. Projevy a podmínky života. Průběžně testy. 

Z Sešity a učebnice, seznámení s předmětem. Vesmír a planeta země, práce s mapami. 
 

F 

 

V měsíci září si představíme, co znamená pojem fyzika a seznámíme se s hodnocením. 
Začneme probírat co je těleso a látka. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, 
celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. Budeme pracovat s učebnicí a 
sbírkou. Po celý rok možnost opravných testů a dobrovolné seminární práce. 

Inf 

Seznámení s řádem učebny a pravidly 

Google Apps – google drive, gmail 

Základní práce s operačním systémem Windows - práce s okny.  

Základní seznámení s ipady – základní ovládání 

Seznámení s klávesnicí - procvičování - printscreen aj.  
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Klávesové zkratky - kopírovat, vložit, vyjmout, zavináč aj.  

Složka - vysvětlení pojmu - tvorba vlastní struktury složek (využití + aplikace).  

Soubor - vysvětlení pojmu - tvorba vlastních souborů, práce s programy Malování 

Vyhledávání na internetu. 

 

 POZNÁMKY

 

 


