
 

 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz 

  

 

 

MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 7. C MĚSÍC: BŘEZEN 

INFORMACE PRO RODIČE 

7. 3. Rodičovská kavárna: Dílna čtení a psaní (Bartošová, Kůta) 
15. 3. Výbor SRPDŠ 
16. – 18. 3. Soustředění Lesněnky 
17. 3. Projektový den: Prostřeno 
30. 3. Planety Země: Brazílie; od 10 hodin, cena 60,– 
31. 3. Rodičovské suplování 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: slovotvorba dokončení, věty podle postoje mluvčího, větná skladba 
Sloh: vypravování, popis, čtení s porozuměním, práce s otázkou 
Literatura: práce s texty a aplikace nově nabytých lit. pojmů: literární druhy a žánry  

M Procenta, společný násobek a dělitel, osová souměrnost. Průběžně testy. 

AJ 

Unit 4 - Londýn. Určité a neurčité členy, popis cesty, předložky. Opakování časů a slovní 
zásoby. Průběžné testy (JP) 
V unit 4 se dále věnujeme orientaci po městě, naučíme se rozlišovat somebody, everybody, 
anybody, naplánujeme schůzku s někým, čteme a vyprávíme o historii Londýna. Průběžně 
testujeme slovíčka a nepravidelná slovesa. (SG) 
Unit 4_London, dokončení unitu, opakování a příprava na unit 4 – articles, directions. 
Začneme unit 5 – Experiences a předpřítomný čas. 
Průběžné opakování nepravidelných sloves, slovní zásoby, starších gramatických jevů, 
zejména časů. (PM) 
Unit 4- London- místopisné názvy, používání členů, použití some, any, no. Unit test (PG) 

INF 

Průběžné vyhledávání a práce s internetem. 
Práce s videem  na tabletech – Imovie 
Práce s Google Drive 
Ipady - Pixomatic 
Úvod do historie pc, základy hardware 

P Ptáci. Výtrusné rostliny. Průběžně testy. 

D Kultura raného a vrcholného středověku (románský sloh, gotika). Lucemburkové na českém 
trůně – Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. 

Z Vybrané žákovské prezentace, střední a jižní Amerika. Závěrečný test, hlavní města států 
Ameriky. 

FY Kladka, kladkostroj. Deformační účinky síly - tlaková síla, tlak. Úvod do mechaniky kapalin - 
vlastnosti kapalin - hustota, kapilární jevy. Pascalův zákon. 

VKZ Drogy-dokončení, sexuální výchova 
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ČVS Umělecké styly – skupinová práce. Náboženství (význam, nejvýznamnější náboženství světa) 
Třídní vztahy: list trestů, hodnoty třídy (Ků) 

 POZNÁMKY

 

 


