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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 7. C MĚSÍC: LISTOPAD 

INFORMACE PRO RODIČE 

3. – 5. 11. Lesněnky soustředění (čt 15:30 – so 13:30 
8. 11. Florbalový turnaj - dívky 6. až 7. Třída 
11. 11. Florbalový turnaj - chlapci 6. až 7. Třída 
do 15. 11. Platba za lyžařský výcvik 
16. 11. PD – „Fairtrade“ 
17. 11. Státní svátek 
18. 11. Ředitelské volno 
18. 11. Čtvrtletní pedagogická rada 
1. 12. Rodičovské schůzky (17:00 – 18:30) 

 UČIVO

ČJ 

Mluvnice: tvarosloví (ohebné slovní druhy), tvary zájmena jenž, opakování slovesného rodu 
Sloh: vypravování – zaměření na zápletku, popis dění 
Literatura: čtenářské dílny, literární druhy a žánry, čtenářská gramotnost, čtení s 
porozuměním 

M Schody-příprava rovnic. Obsahy, konstrukce, objem. Čtvrtletní práce. 

AJ 

Dokončíme Unit 2, napíšeme test /minulý čas/ a v Unit 3 se budeme učit používat budoucí čas. 
Stále trénujeme nepravidelná slovesa /pracovní sešit –zadní strana/. (SG) 
Unit 2 - The future. Budoucnost. Budoucí čas pomocí slovesa will. Opakování předložek a 
slovní zásoby. Průběžné kontrolní testy na probíranou látku. Mluvní cvičení na téma: Moje 
budoucnost. Kontrolní test za unit 2 na konci listopadu. (JP) 
Dokončení Unit 1, Unit 1 test, Unit 2- The future-použití bud.času will, slovní projev My future. 
(PG) 
Future structure will, Space, Halloween, průběžné testy a opakování. (PM) 

INF 

Pravidla prezentování  – prezentování svých prací před třídou (z minulého školního roku) – po 
celé 1. pololetí; Základní seznámení s programem Excel – základní početní operace, tvorba 
rozvrhu, základní užití vzorců, úvod do funkcí atd.  Praktický test v Excelu.  
Průběžné vyhledávání a práce s internetem. Teoretický test – operační systém. 

P Ryby (charakteristika, znaky, druhy). Průběžně testy. 

D 
Franská říše, počátky Francie, počátky Anglie, Vikingové. Raný středověk na našem území – 
Sámova říše, Velká Morava. Čtvrtletní test – termín bude upřesněn, zhodnocení práce za 1. 
čtvrtletí. 

Z Africké regiony. Průběžně testy, orientace na mapě. 

FY Opakování učiva o pohybu, KP. Síla - její účinky, měření, znázorňování. Skládání sil. Rovnováha 
sil. Průběžné písemné opakování. 
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ČVS Kooperace, třídní vztahy (Ků) 
Komunikace (piktogramy, asertivita, komunikační hry) (Bart) 

 POZNÁMKY

 

 


