Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 6. A

Měsíc: září
Informace pro rodiče

 1. 9. zahájení školního roku
 2. - 4. 9. turistický a harmonizační kurz
 7. 9. třídnické práce (první 3 vyučovací hodiny, dále výuka dle rozvrhu)
 8. 9. focení tříd
 22. 9. třídní schůzky (od 17.00)
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Opakování učiva 6. ročníku
Rozvrstvení národního jazyka
Psaní y/i p obojetných souhláskách
Zvuková stránka jazyka
Opakování učiva 5. ročníku
Unit 5 – PLACES
Prepositions of place, furniture
Where is it? It´s ……..
Seznámení s předmětem, archeologie, památky hmotné a
písemné
 Orientace v prostoru a čase, časová přímka
 Vývoj Země
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Vesmír
Planeta země
Sluneční soustava
Přirozená čísla a početní operace s nimi
Druhy čar a jejich popis
Převody jednotek (délka, hmotnost, čas)
rovinné obrazce
obsah obdélníku a čtverce
prostorové útvary
čtvercová síť
Seznámení s přírodopisem
Vesmír
Sféry Země
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 Anorganické a organické látky
 Vznik života na Zemi
 Vývoj Země
 Seznámení s fyzikou (vymezení pojmu fyzika)
 Bezpečnost práce
 Fyzikální těleso, látka, molekula, atom
 Vlastnosti látek a jejich využití
 Hygiena práce u počítače
 Provozní řád učebny
 Bezpečnost práce na internetu
 Psaní na počítači
 Opakování základních dovedností na počítači

Poznámky
 Cvičební úbor na TV (do tělocvičny i na ven): tričko, mikinu,
kraťasy, tepláky, sportovní obuv. Vstup do tělocvičny pouze v
obuvi se světlou podrážkou. Pokud má žák nějaká zdravotní
omezení pro TV, tak musí donést potvrzení od lékaře
 Veškeré učebnice i sešity, které žáci dostanou, prosím co
nejdříve obalit.
 V průběhu září od každého vyberu balík kancelářského papíru a
balení papírových kapesníků.
 Každý žák bude mít úkolníček, do kterého si bude zapisovat
domácí úkoly.
 Přihlašování do kroužků začne 7. 9. od 7.00

Těším se na nový školní rok a na vzájemnou spolupráci 
Veronika Odvárková

