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6. ROČNÍK
Vážení rodiče,
ve školním roce 2017/2018 bude vaše dítě žákem šestého ročníku. Touto formou vás nyní seznámíme s tím, jak bude
školní rok probíhat, co vaše dítě čeká a co si má do školy připravit.
Školní rok začíná v pondělí 4. září 2017 v 9:00 h slavnostním zahájením v tělocvičně školy. Následně budou žáci ve
třídách seznámeni se školním řádem, poučeni o BOZP a PO, výuka bude ukončena v 10:45 h. Od úterý 5. září bude
výuka probíhat podle informací, které naleznete v žákovské knížce. Ve čtvrtek 7. září se v 17 h konají třídní schůzky,
vaše účast je na této schůzce nutná.
V průběhu školního roku jsou pro žáky připraveny exkurze, školní výlet, projektové dny, preventivní programy. Vše je
v souladu se školním vzdělávacím programem a je součástí výuky. Plánované programy nejsou organizovány na úkor
jednotlivých předmětů.
Aktuální informace naleznete na www.zsjihomoravske.cz.
Dítě si na školní rok připraví:
 Pravítka – malé do pouzdra
(10-15 cm), dlouhé 30 cm,
trojúhelník, trojúhelník
s ryskou,
 Kvalitní kružítko
 Tužky - tvrdost 1, 2, 3
 Lepidlo – tyčinkové








Pastelky, ořezávátko
Nůžky
Na PRV pracovní oblečení
(práce v dílnách a na zahradě)
Papírové kapesníky (2 krabice)
Plastový úhloměr
Kuchyňské utěrky (4 role)





Do TEV cvičební úbor (pokud
bude zůstávat ve skříňce – v
plátěném pytlíku) + cvičky,
nebo boty s bílou podrážkou,
venkovní sportovní obuv
Balík kancelářského papíru

Výtvarná výchova/Pracovní výchova
finanční příspěvek 200,-/šk. rok na výkresy a další materiály do VYV a PRV.
Sešity
V novém školním roce jsme se rozhodli znovu vám nabídnout možnost zakoupit sešity připravené na „míru“
prostřednictvím školy. Sešity zcela odpovídají vzdělávacím potřebám dětí a jsou vyrobeny z kvalitního papíru. Škola
připraví celé sady sešitů podle potřeb jednotlivých ročníků. Ceny sešitů i celé sady jsou cenově zvýhodněny oproti běžné
prodejní síti. V případě, že žák takto zakoupený sešit popíše, bude mu zdarma vydán sešit nový. V případě ztráty si
jej musí zakoupit. Děti si zakoupí balíčky sešitů začátkem září ve škole.
Předmět/
524
544
564
440
444
460
další
číslo sešitu
CELKEM
3
11
1
2
2
1
ČEJ
1
4
ANJ
1
1
NEJ
1
2
plastový rychlovazač + 20 euroobalů
RUJ
1
+ sešit na slovíčka 1460
MAT
1
1
1
INF
1*
DĚJ
1
OBV
1
PŘD
1
ZEM
1
HUV
1
+ notový sešit
* je možné použít sešit z minulého školního roku

Seznam pracovních sešitů k zakoupení je uveden na druhé straně.
S pozdravem
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Pracovní sešity pro 6. ročník

název

nakladatelství autor

MAT

Hravá matematika Pracovní sešit pro 6.
ročník ZŠ a víceletá
gymnázia - V souladu s
RVP ZV

Taktik
International,
s.r.o.

D.
Hermochová, 978-80-87881-18-7
kol.

např. na
etaktik.cz

ANJ

PROJECT 2 - Pracovní
sešit, Třetí vydání

Oxford

T. Hutchinson 978-01-9476-359-2

s českým
slovníčkem

RUJ

Pojechali! - rychlý start
(pracovní sešit)

SPL Práce

H. Žofková, K.
978-80-7361-057-9
Eibenová

PŘD

Přírodopis 6, 1. DÍL –
Úvod do učiva
přírodopisu

Nová škola,
s.r.o.

978-80-7289-396-6
(6-32)

PŘD

Přírodopis 6, 2. DÍL –
Bezobratlí živočichové

Nová škola,
s.r.o.

978-80-7289-645-5
(6-33)

budeme
používat od
listopadu

PŘD

Přírodopis 7, 1. DÍL –
Strunatci

Nová škola,
s.r.o.

978-80-7289-643-1
(7-32)

budeme
používat od
března

NEJ

Team Deutsch - němčina
pro 8. a 9. ročník
základních škol, pracovní
sešit

Klett

Esterl Ursula,
Körner Elke,
Einhorn Ágnes,
Kubicka
Aleksandra,
Andrášová Hana

978-80-86906-74-4

je na tři roky
(6.-8. třída)

Taktik
International,
s.r.o.

K. Rončková,
kol.

978-80-905029-6-3

např. na
etaktik.cz

Taktik
International,
s.r.o.

P.
Grunhutová,
M.
Jindráčková,
P. Mácha

978-80-87881-35-4

např. na
etaktik.cz

ZEM

DĚJ

Hravý zeměpis - Planeta
Země - pracovní sešit pro
6. ročník ZŠ a víceletá
gymnázia - v souladu s
RVP
Hravý dějepis - Pravěk a
starověk - pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá
gymnázia - v souladu s
RVP

ISBN

náhled

poznámky

