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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 7. C MĚSÍC: LEDEN 

INFORMACE PRO RODIČE 

6. 1. Setkání školního parlamentu 
12. 1. Výbor SRPDŠ (17:00) 
27. 1. Pedagogická rada za 1. pololetí 
31. 1. Vydání výpisů za 1. pololetí 
1. 2. Projektový den: Štěstí přeje připraveným 
3. 2. Pololetní prázdniny 
5. – 11. 2. Lyžařský výcvik 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: nauka o významu slov, slovotvorba, diktát, pololetní práce 
Sloh: vypravování, popis, charakteristika, čtení s porozuměním 
Literatura: čtenářská dílna, pověsti z Liberecka 

M Schody, stovková tabulka, obsahy. Procvičení racionálních čísel. Pololetní práce. 

AJ 

Unit 3 - dokončení. Minulý čas průběhový. Nebezpečné situace. Opakování předložek, 
slovní zásoba - dům, místnosti a zařízení, pokračování příběhu - Kids. Průběžné testy 
na probíranou gramatiku a slovní zásobu. (JP) 
Unit 3 -Times and places - minulý čas průběhový, slovní zásoba- přírodní jevy, dům, byt a 
vybavení, předložky místa. (PG) 
Dokončujeme unit 3, unitový test, revision. Začneme unit 4 – London! Slovní zásoba 4. lekce, 
určité a neurčité členy. Průběžné opakování a testy. (PM) 

INF 

Pravidla prezentování –prezentování svých prací před třídou (z minulého školního roku) – po 
celé 1. pololetí;  
Tabulkový kalkulátor – tvorba grafů – výsečové, sloupcové, průzkumy ve třídě – závěrečný 
praktický test v druhé polovině ledna 2017 
Průběžné vyhledávání a práce s internetem. 

P Plazi. Průběžně testy. Pololetní test – termín bude upřesněn 

D 
První Přemyslovci – pověsti a skutečnost, osobnost svatého Václava; první čeští králové; 
románská kultura. Pololetní test – 7.B středa 11.1., 7.C pondělí 16.1. Zhodnocení práce za 1. 
pololetí. 

Z Amerika - slepá mapa pobřeží a povrch. Přírodní poměry, těžba surovin. Výběr prezentací - 

témata z Ameriky. Průběžně testy. 

FY Newtonovy pohybové zákony. Tření. KP - síla, skládání sil. KP - těžiště, New.pohybové zákony. 
Uzavírání pololetní klasifikace. Otáčivé účinky síly - úvod. 

ČVS Třídní vztahy, třídnické hodiny (Ků) 
Kultura (definice, význam, druhy, instituce) (Bart) 
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