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







2. 9. Zahájení školního roku (8:00 – 8:45), výdej obědů 11:30 – 12:30
3. 9. Třídnické práce (vybírání a rozdávání učebnic) – výuka do 13:30
4. – 6. 9. turistický kurz
6. 9. Běžíme si pro 1 (sportovní akce pro děti a rodiče od 16 hodin)
26. 9. Třídní schůzky od 17 hodin
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Zvuková stránka jazyka
Tvoření slov
Psaní i/y po obojetných souhláskách
Vyplňování jednoduchých tiskopisů
Seznámení s pravidly v hodinách AJ
My holiday – konverzační aktivity o prázdninách
Our town – opakování slovní zásoby a vazby There is X
There are
Mickey, Millie and Mut + zopakování slovesa CAN
Seznámení s předmětem, archeologie, památky hmotné a
písemné
Orientace v prostoru a čase, časový přímka
Vývoj země
Vesmír a Slunce
Sluneční soustava
Měsíc
Pohyby Země
Opakování učiva 5. ročníku
Přirozená čísla (zápis, zaokrouhlování, +, -, :, :, slovní úlohy)
Základy rýsování
Seznámení s přírodopisem
Vesmír
Sféry Země
Anorganické a organické látky
Vznik života na Zemi
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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 (do tělocvičny se světlou podrážkou. Pokud má žák nějaká
zdravotní omezení pro TV, tak musí donést potvrzení od lékaře nejpozději do
27. září 2019.


Je nutné, aby si žáci v úterý přinesli veškeré učebnice (musíme je v úterý vybrat
a rovnou rozdat nové), vybavený boxík) a přezůvky.

 Elektronické přihlašování do zájmových kroužků od 5. 9. 2019 od 7:00 hodin do
19. 9. 2019. Uhrazení platby nejpozději do pátku 20. září.

 Přeji mým šesťákům úspěšný školní rok a těším se na příjemnou atmosféru ve
třídě  Hana Vrabcová

