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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VII. C MĚSÍC: září 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 2. 9. slavnostní zahájení školního roku 

 4. – 6. 9. harmonizační pobyt Horní Podluží (Chata Spojařka) – výuka ve středu 

proběhne bez odpoledního vyučování 

 9. 9. zahájení kroužků a volnočasových aktivit 

 11. 9. Projekt Člověk a zvíře (1. část) – spolupráce se žitavskou školou (IQ Landia, ZOO 

Žitava) 

 11. 9. focení žáků školy 

 12. 9. od 17:00 třídní schůzky – společné setkání rodičů s TU 

 13. 9. volby do školního parlamentu 

 17. 9. Projekt Člověk a zvíře (2. část) – spolupráce se žitavskou školou (IQ Landia, ZOO 

Žitava) 

 18. 9. setkání výboru SRPDŠ 

 sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

 prosím o kontrolu osobních údajů, případně o zaslání aktuálních informací 

 do pátku 13. 9. prosím o zaplacení 150,- Kč: (pracovní sešit AJ – Project 210 Kč,- + 

pracovní sešit ČJ 40 Kč). Z výletu zbylo celkem 2780,- Kč, 100 Kč za každého žáka 

uhradím z těchto peněz, zbylé uložím do třídního fondu. 

UČIVO 

ČJ 

Seznámení se navzájem, seznámení se s učivem, učebnice a sešity, pravidla hodnocení. 

Opakování z předchozího ročníku - pravopis, tvarosloví. Zahajovací písemná práce. Pokračování 

tvarosloví - příslovce. Hovory o knihách. Literární útvary - cestopis, bajka, komiks. Čtenářské 

strategie - utváření představ. Tvorba vlastních textů. 

M Učebnice a sešity, pravidla hodnocení. Vennovy diagramy, desetinná čísla. Zahajovací prověrka. 

AJ 

pí uč. Sedlářová: Tento rok probereme učebnici Project English 3.  V pracovním sešitě na konci 

najdete seznam slovíček ke každé lekci. V první lekci budeme opakovat přítomný a minulý čas - 

otázky, oznamovací věty a zápor. Téma je volný čas, škola a rodina. 

pí uč. Pavelčáková: Seznámení s novou učebnicí Project 3 a pravidly hodnocení. Opakování 

přítomných časů a slovní zásoby. Unit 1 - opakování minulého času a nepravidelných sloves. 
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Průběžné testy na probranou látku. 

pí uč. Farská: Nová učebnice Project 3 - Introduction - opakování učiva z minulého roku, menší 

gramatický test - čas přítomný a minulý. 

pí uč. Kuncová: Seznámení se navzájem + seznámení s novou 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. 

pí uč. Gabarová: Seznámení s učebnicí Project 3 a pravidly hodnocení. Introduction  a Unit 1- 
 základní fráze, představování, opakování základní gramatiky a známé slovní zásoby, malé 

kontrolní testy. 

P 
Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 6. ročníku. Strunatci - úvod. 

Průběžně testy. 

F 
Řád učebny, bezpečnost práce při hodinách fyziky. Opakování učiva 6. ročníku - fyzikální 

veličiny a jejich měření. Hustota. Pohyb a klid tělesa. Trajektorie, dráha, druhy pohybů. 

Rychlost - odvození vztahu, výpočty. 

Z 
Stručné připomenutí vzdělávacího obsahu 6. ročníku. 
Úvodní část regionální geografie: Jak je svět rozdělen (viz Učebnice pro 7. r.) - kontr. test 
Zeměpis světadílů: Afrika 

D 

Na každou hodinu budeme potřebovat sešit a učebnici, prosím o zajištění 2 různobarevných 

fixů na stírací tabulku a hadřík. Pravidla hodnocení budou k nahlédnutí na deskách sešitů. 

Opakování základních pojmů pravěku a starověku, zahajovací test (termín bude upřesněn 

v Edookitu). Raný středověk – rozpad a zánik římské říše, vznik raně středověkých evropských 

států a říší. 

Inf 
Opakování základních pojmů a dovedností ze 6. ročníku - word, excel, google disk, e-mail, 

hledání informací na internetu. 

Vkz, 

Pkč 

Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, závislosti 
Úvod do předmětu, seznámení s činnostmi a s materiálem, bezpečnost, práce na pozemku a 
kolem školy 

VV 

Milá 7C, 
přeji mnoho úspěchů v tomto školním roce. 
Na výtvarnou výchovu budete potřebovat následující pomůcky: plastový ubrus na pokrytí 
lavice, vodovky, tempery, voskovky, štětce - tenký a silnější, gumu, tužku č. 1, nůžky, lepidlo, 
kelímek na vodu, hadřík. To vše v plastové krabici, jak už jste zvyklí. 
V měsíci září se budeme učit např. stínování při kresbě zátiší. 

 POZNÁMKY

 

 


