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Měsíční plán 7.A

Informace

Akce,
pomůcky

•
•

Pomůcky – Veškeré knihy a sešity obdrží žáci od jednotlivých učitelů daného předmětu
Dle současných pravidel není nutné nosit ve škole roušky. Přesto žádáme o každodenní
přibalení roušky do školní tašky pro případ náhlého použití.

•
•
•

3. 9. – 4. 9. – Harmonizační dny – penzion Krásná
7. 9. – Zahájení kroužků a volnočasových aktivit
10. 9. – Třídní schůzky – společné – organizační - S ohledem na nastalou situaci a
dodržování hygienických pravidel se letošní společné třídní schůzky budou konat online
od 17 hod, podrobnosti ještě upřesním.
11. 9. – Fotografování tříd
28. 9. Den české státnosti – státní svátek

•
•
Učivo
Čj

•
•

M

Fy

Seznámení s hodnocením a plánem na školní rok; Opakování učiva 6. ročníku; Úvod k
výuce slohu a literatury – dílny čtení; Zahajovací písemná práce + diktát (termín bude
upřesněn v Edookitu); pravidelná pravopisná cvičení
Každý bude mít svoji knihu určenou pro dílny čtení – kniha příběhová – nutné !!

•

V září budeme dále pokračovat Hejného metodou, pojedeme podle učebnice B, C. V září si
vše zopakujeme z loňského roku. Čeká nás úvodní písemná práce. Každý týden malé testy.
Mít připraven fix, který lze smazat, tabulku a hadřík, rýsovací pomůcky, nůžky, lepidlo na
každou hodinu.

•

Jak začít, abychom se nebáli fyziky? Procvičování učiva 6. ročníku - převody jednotek,
měření veličin. Jak určit hustotu látky? Pohyb a klid tělesa - úvod.

•

Opakování učiva 6.ročníku (období distanční výuky. Seznámení s obsahem 7. ročníku,
hodnocení. Vymezení pojmů ekosystém, společenstvo, populace, druh.

•

Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 6. ročníku. Regiony světa
(světadíly, kontinenty, oceány). Průběžně testy.

•

Opakování učiva 6. ročníku (z období distanční výuky). Seznámení s obsahem učiva 7.
ročníku, hodnocením. Sv. Václav - připomenutí.

•

Seznámení s učivem a pravidly nejen hodnocení. Pravidla prezentování – kritéria správné
prezentace; prezentování svých prací před třídou (z minulého školního roku) – po celé 1.
pololetí; Reflexe využití ICT v období Covid, Google Apps – Google Drive, Gmail –
opakování. Upevnění dovednosti práce v textovém editoru. Práce s ipady.

•

Introduction - opakování učiva z minulého roku, menší gramatický test - čas přítomný a
minulý.
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•

Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, závislosti

Pč

•

Úvod do předmětu, seznámení s činnostmi a s materiálem, bezpečnost práce, práce na
pozemku a kolem školy.

Vv

•

V tomto školním roce nás čekají nové náměty, techniky i seznámení se s různými umělci a
uměleckými díly. V měsíci září bude jedním z námětů například moře. Prosím, obstarejte si
včas následující pomůcky: igelitový ubrus na pokrytí lavice, anilinové bary -je to druh
vodovek a letos je to změna oproti předešlému roku, tempery, voskovky, pastelky, lepidlo,
nůžky, štětce -tenký a silný, plochý a kulatý, hadr, kelímek na vodu - to vše do plastového
boxu.

Čvs

•

Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Školní řád a význam pravidel v životě,
tvorba pravidel třídy; Soužití lidí (rodina, třída, společnost).

Vkz

Krátké
zprávy,
domácí
úkoly

Každý přinese jednu fotku (pohled) z prázdnin (stačí např. jen barevně vytisknout na
papír) Vytvoříme si na nástěnce takové „Okamžiky z prázdnin dětí ze VII. A“ – do
9.9.2020 !!
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