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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VII. C MĚSÍC: říjen 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 2. 10. preventivní program Maják: Návykové látky (4. – 6. h.) 

 3. – 4. 10. harmonizační akce školního parlamentu – nocování ve škole 

 14. 10. interaktivní program Dravci – 1. - 4. vyuč. hodina, 150 Kč,-/žák (bude uhrazeno 

z třídního fondu)  

 23. – 25. 10. - 1. projektový blok – téma: Poznáváme přírodu. Výuka v tyto dny končí 

vždy ve 12:45. 

 28. 10. státní svátek – vznik samostatného Československa 

 29. – 30. 10. podzimní prázdniny 

 sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

 prosím o kontrolu osobních údajů, případně o zaslání aktuálních informací 

 

UČIVO 

ČJ 

Opakování tvarosloví (přídavná jména – slovesa), příslovečné spřežky, druhy předložek, druhy 
spojek, částice, citoslovce (čárka ve větě jednoduché). Průběžná pravopisná opakování a testy. 
Literární žánry - pověst, detektivka, cestopis. Popis - vlastní tvorba. Čtenářská dílna - utváření 
představ, porozumění.  

M Obsahy pravoúhelníků, test. Konstrukční úlohy – zápis konstrukce, rýsování. 

AJ 

pí uč. Sedlářová: Dokončíme Unit 1. Stále opakujeme tvorbu každodenních otázek typu : Co jsi 

včera dělal? Co děláš v tuto chvíli? Co obvykle děláš? Téma lekce je rodina, rodinní příslušníci a 

trávení volného času. Jako dobrovolný domácí úkol mají žáci možnost si zapůjčit knihy k četbě v 

zjednodušené angličtině. Na konci lekce bude opět závěrečný test z poslechu, gramatiky, čtení 

a slovní zásoby, jak tomu bylo v minulém roce. 

pí uč. Pavelčáková: Unit 1 - dokončení. Kontrolní test za unit - termín bude upřesněn. Unit 2 - 

The future- tvoření budoucího času se slovesem will a způsoby jeho použití. Mluvní cvičení na 

téma moje budoucnost. Dopravní prostředky. Sluneční soustava. Průběžně testy na probrané 

učivo. 

pí uč. Farská: Unit 1 - past simple (minulý prostý čas), My family, My free-time, ke konci měsíce 

unitový test, v průběhu menší testík na gramatiku/slovní zásobu 

pí uč. Kuncová: Unit 1- dokončení-slovní zásoba-volnočasové činnosti a koníčky, vyjádření 

pocitů, rodina. Gramatika-přítomný a minulý čas prostý. 
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pí uč. Gabarová: Unit 1- dokončení-slovní zásoba-volnočasové činnosti a koníčky, vyjádření 
pocitů, rodina. Gramatika-přítomný a minulý čas prostý. 
 

P Strunatci (nižší strunatci, kruhoústí, paryby). Průběžně testy. 

F Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Čas a jeho měření. Převody jednotek času. Dráha 
rovnoměrného pohybu. Průměrná rychlost. 

Z Afrika, dle učebnice Z7: přírodní poměry kontinentu, život obyvatel, humanitární pomoc, 
jednotlivé regiony Afriky, kontrolní test, práce s tematickými mapami 

D Raně středověké státy a říše – franská říše, počátky Francie, Anglie, Německa, byzantská říše. 

Inf 

Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou (z 
minulého školního roku) – po celé 1. pololetí; Základní seznámení s tabulkovým kalkulátorem- 
Excel, základní vzorce a výpočty, Průběžné vyhledávání a práce s internetem. Srovnávače cen – 
Heureka tad. Google Apps – Google Drive, Gmail, Práce s ipady 

Vkz, 

Pkč 
Drogy a závislosti, dělení drog 
Práce na pozemku a kolem školy, přípravy na zazimování 

VV Čeká nás kresba uhly, kresba zátiší a prostorová tvorba na téma podzim. 

 POZNÁMKY

 

 


