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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN      

11..99..  ––  SSllaavvnnoossttnníí  zzaahháájjeenníí  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  --    88::1100  aažž  1111::0000  

33..99..  ––  55..99..      HHaarrmmoonniizzaaččnníí  ppoobbyytt  ––  BBíílláá  VVrráánnaa  BBeeddřřiicchhoovv  

1122..99..  ZZaahháájjeenníí  pprrááccee  šškkoollnnííhhoo  ppaarrllaammeennttuu  

1155..99..  ZZaahháájjeenníí  vvoollnnooččaassoovvýýcchh  aakkttiivviitt  

1188..99..  ––  TTřřííddnníí  sscchhůůzzkkyy  ––  1177::3300  ––  1188::3300  

  OOdd  22..99..  ––  VVýýuukkaa  ppooddllee  rroozzvvrrhhuu  




  

TTŘŘÍÍDDAA::    VVIIII..  BB  MMĚĚSSÍÍCC::  ZZÁÁŘŘÍÍ  22001144  

ČČJJ  

 Opakování tvarosloví a základních větných členů, zahajovací prověrka + vstupní diktát 

Řeč jako komunikační nástroj, sdělení doporučené literatury 

 Slohový útvar - popis a jeho druhy - popis výrobku, uměleckého díla, pracovního 

postupu 

MM  
Opakování učiva šesté třídy – Operace s racionálními čísly a úlohy z geometrie.  
Seznámení s pravidly hodnocení.  Zahajovací prověrka. 

AAJJ  

Opakování učiva šesté třídy. Seznámení s pravidly hodnocení a učebnicí Project 3. Tets 

na nepravidelná slovesa 12.9.  Unit 1-  Home and away. Opakování minulého času  a 

slovní zásoby na příbuzenské vztahy. Kontrolní test za Unit 1 – 10.10.2014. 

DD  

Úvod do dějepisu. Prameny úřední, literární, čas, časová osa. 
Opakování základních jevů z učiva 6. ročníku, výběr témat pro prezentaci, pravidla 
hodnocení. Zahajovací test (termín bude upřesněn). Středověk – úvod, základní rysy. 
 

IINNFF  
Seznámení s řádem počítačové učebny, opakování látky 6. ročníku, vyhledávání na 
internetu, souhrnný test v textovém editoru. 

FF  

 
 Opakování učiva 6. ročníku – magnetické pole, elektrický obvod. Čas – převody 
jednotek času, měření času. Pohyb a klid tělesa. Druhy pohybů. Rychlost - zavedení 
vzorce pro výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu . Veličiny, převody jednotek, 
výpočet hustoty. Čas, měření pomocí stopek, převody jednotek  času. Pohyb a klid 
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tělesa, trajektorie pohybu, dráha, rychlost - zavedení vzorce 
 

ZZ  
Seznámení s plánem učiva, rozdání učebnic a sešitů, pravidla hodnocení. Opakování 

základních dovedností z 6. ročníku. 

ČČVVSS  

Opakování látky šestého ročníku. Komunikace – význam, druhy-příklady. 

 

VVKKZZ  

 Seznámení s obsahem předmětu, pravidla hodnocení a způsoby práce. Vnější ohrožení 

- úvod k problematice závislostí. 

      P 

 
 

Opakování látky 6. ročníku; Hmyz; průběžně testy 

 
 

 

 

 


