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 Měsíční plán: VII. A  Listopad 2013  
 

Informace 

a akce 

4. 12. 2013; 16:30–18:00 – výbor SRPDŠ 

23. 12. 2013 – 3. 1. 2014 – Vánoční prázdniny 

PŘEJI VÁM VŠEM JEN TO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU! 

6. 1. 2014 – první školní den v novém roce  

10–11. 1. 2013 – nocování ve škole, program zajišťují žáci! Podrobnější info. zašlu 

v průběhu vánočních prázdnin. 

Učivo, přípravy na hodiny a pomůcky 

ČJ 
Literatura: Ve světě sportovních výkonů; Mluvnice: Příslovce; spojky; Skladba: 

souvětí vs. věta jednoduchá; Sloh: Líčení, umělecký styl 

AJ 
SG: Dokončíme Unit 3 /budoucí čas/ a začneme Unit 4 /minulý průběhový čas/. 

Stále opakujeme přítomné časy.  

PG: Unit 3- Použití budoucího času s „will“, My future, Christmas. 

M 
Operace s celými a racionálními čísly. Řešení úloh s racionálními čísly. 

Čtyřúhelníky, rovnoběžníky, lichoběžníky - vlastnosti, konstrukce, obsah a obvod. 

Inf 

Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací 

před třídou (z minulého školního roku) – po celé 1. pololetí; Excel – základní 

vzorce (suma, max, min, průměr atd.), první výpočty za pomoci vzorců, formát 

buněk. Průběžné vyhledávání a práce s internetem – porovnávání cen, 

srovnávací portály, vyvození závěrů za užití funkcí. Soustavná práce s operačním 

systémem, emailem apod. Na začátku prosince první praktický test v Excelu 

P Plazi (charakteristika, zástupci). Průběžně testy. 

D Čechy v době knížecí (Přemyslovci), první čeští králové 

Z Přírodní poměry Ameriky – dokončení (viz učebnice), endemité z řad živočichů a 
rostlin na americkém kontinentě, Obyvatelé Ameriky Angloamerika 

Vkz Drogy - dokumenty 

ČVS Kultura (kulturní instituce, složky kultury) 

F Nerovnoměrný pohyb, grafy. Slovní úlohy. Souhrnný test – pohyb budeme psát 
v 1. týden v lednu. Prostudujte si vzorové příklady v sešitech a na Moodlu 

Domácí Bude zadávána průběžně v hodinách 
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