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Měsíční plán VII.A Září 2021 

Informace 

• Pomůcky – veškeré knihy a sešity obdrží žáci od jednotlivých učitelů daného předmětu 
• Rozdělení do skupin TV proběhne první hodinu v pondělí 6.9. 
• VV: Během září zajistit buď a.) pevné výtvarné desky A3 (papírnictví) – pro portfolio  
                                                              žákovských prací 

                                                 b.) sehnat dva pevné kartony A3 – vyrobí děti desky ve škole 
(více informací sdělí dětem paní učitelka na hodině Vv) 

• 2 roušky na den do společných prostor – více informací ohledně testování a provozu školy 
naleznete zde  https://www.zslesni.cz/aktuality/informace-k-zahajeni-skolniho-roku.html 

• Platby za SRPDŠ a pracovní sešity – přesnou částku zašlu během prvních týdnů 

Akce, 
pomůcky 

• 1.9. – Slavnostní zahájení školního roku – 3 vyučovací hodiny ( s sebou psací potřeby a 
roušky do společných prostorů) – obědy možné po skončení vyučování 

• 2. a 3. 9.– Jednodenní harmonizační aktivity – ČT– zábavně-vzdělávací program 
(muzeum) + bowlingový turnaj – PÁ – úniková hra + sportovní aktivity 
(Vybírat na všechny aktivity budu 350,- + nutnost 4 jízdenek MHD nebo „lítačku“ – peníze 
děti přinesou 1. a nebo 2.9. HOTOVĚ do školy) – program bude ve ČT od 8-15:30. v PÁ od 
8-14h – rozchod dětí vždy po konci akce (Fügnerova ulice)– jídlo, pití, kapesné, vhodné 
oblečení a obuv - 1.9. zapíšeme s dětmi do knížek žáka místa setkání + obědy mají děti 
odhlášené 

• 6.9. – Zahájení kroužků a volnočasových aktivit 
• 8.9. – Fotografování tříd 
• 14.9. – Třídní schůzky  17h – společné – organizační  
• 16.9. – Výbor SRPDŠ 
• 27.9. – Ředitelské volno + 28.9.  Den české státnosti – státní svátek 
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• 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 !! 
 

• Seznámení s pravidly práce a hodnocením; revize látky z loňského ročníku a úvod do učiva 
7. ročníku 
 

• Opakování učiva 6. třídy, rozbor základních fyzikálních veličin, převody jednotek, úvod do 
kapitoly o pohybu 
 

• Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 6. ročníku. Strunatci - úvod. 
Průběžně testy. 
 

• Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 6. ročníku. Afrika (rozloha, 
poloha, slepá mapa, regiony, problémy regionu). Průběžně testy. 
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• Seznámení s obsahem učiva. Kritéria hodnocení. Opakování učiva 6. ročníku. 
 

• Seznámení se s pravidly výuky v učebně informatiky; Seznámení se s novými 
pomůckami; Stručné opakování dosavadních vědomostí; Základy práce s daty; Základy 
algoritmizace programování (p. u. Pátek) 
 

• Seznámení s řádem učebny, pravidly hodnocení; Seznámení s učivem aneb co nás čeká; 
Ovládání Google Workspace - gmail, google drive, kalendář - aktivní a jisté použití; 
Opakování učiva z loňského roku (p. u. Řebíček) 

 
• Seznámení s navazující učebnicí Project 3. Pravidla hodnocení. Opakování látky 6. ročníku. 

Úvodní lekce. Přítomný čas prostý a průběhový. Unit 1: minulý čas -  pravidelná a 
nepravidelná slovesa. Slovní zásoba Moje rodina. Průběžné testy na probranou látku a 
slovní zásobu. 
 

• Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, drogy a závislosti 

 
• Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Školní řád a význam pravidel v životě, 

tvorba pravidel třídy; Komunikace. 

 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


