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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6.B MĚSÍC: Leden 2018 

INFORMACE PRO RODIČE 

26.1. Pololetní pedagogická rada 

27.1. Ples školy ve spolupráci s A-stylem ve Zlatém lvu 

31.1. Rozdávání výpisu z pololetního vysvědčení 

2.2. Pololetní prázdniny 

 

UČIVO 

ČJ 
Prověrka za 1. pololetí. Kontrolní diktát. Přídavná jména. Dílny čtení. Recitační soutěž. 
Pravopis - průběžně. 
 

M 
Egyptské dělení chlebů. Autobus. Krokování. Úlohy na mříži. Váhy. Číselná osa. 
Kontrolní práce. 

AJ 

Unit 3 Holidays- gramatika -minulý čas prostý, slovesa pravidelná a nepravidelná, 
slovní zásoba-popis prázdnin. Průběžné testy na gramatiku a slovní zásobu. 
Unit 3 test 
  

Př 
Skupiny organismů – houby, lišejníky, prvoci. Průběžně testy. Pololetní test (socrative 
test skrze tablety) – termín bude upřesněn. 

F 

V lednu hned ze začátku test převody jednotek objemu, určování odměrného válce. 
Poté laboratorní práce objem, kontrolní písemná práce objem. Dále začneme Teplotu. 
Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, celou kapitolu vždy shrneme v 
písemné opakovací práci. Možnost opravných písemek, doučování vždy úterý či středa 
od 14hod, po domluvě. 

ČVS 
Státní správa a samospráva. Symboly ČR. Průběžně testy. 
 

Z 
Vznik a zánik pohoří, sopky a zemětřesení. Hydrosféra, vlastnosti vody na planetě. 

Atmosféra-podnebné pásy. průběžně testy, dobrovolné prezentace. 

D 

 
Starověký Egypt – přírodní podmínky, základní charakteristika státu, odkaz dalším 
civilizacím. Starověká Indie, starověká Čína. Kontrolní test 1. pololetí (termín bude 
upřesněn). Zhodnocení práce za 1. pololetí. 
 

VKZ 
Způsoby stravování, makrobiotika, zdravý životní styl 
PKČ – zimní práce, příprava na jaro, origami 
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INF 

Google Apps – google drive, gmail – praktické užití 
Dokončení aktivity „Divy světa“ – práce s textovým editorem, vyhledávání informací, 
práce s obrázky – využití ipadů 
Závěrečný test z textového editoru. 
Vyhledávání na internetu. 
  
 

PKČ 

 
 Zimní práce, příprava na jaro, origami 

 

POZNÁMKY 
  

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, 

ve spolupráci se společností A-Styl Liberec pro Vás na sobotu 27. ledna 

2018 chystáme Maškarní bál ZŠ Lesní. Místem konání bude tentokrát Clarion 

Grandhotel Zlatý Lev. Vstupné na ples je 350,- Kč včetně večeře. 
Na ples zveme i děti. Nejen žáky naší školy, přiveďte i své kamarády a kamarádky z jiných 

škol. Maškarní bál pro děti bude probíhat v tentýž den v čase od 14:00 do 17:00 hodin. 

Dětské vstupné je 50,- Kč, dospělí platí 20,- Kč. 

Vstupenky jsou již nyní v prodeji v sekretariátu školy u paní Jirošové. 
 

 Sledujte prosím klasifikaci v elektronickém systému Bakaláři 

 


