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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VII. C MĚSÍC: listopad 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 29. – 30. 10. podzimní prázdniny 

 5. 11. florbalový turnaj chlapci 6. – 7. tříd (vybraní žáci) 

 13. 11. florbalový turnaj dívky 6. – 7. tříd (vybrané žákyně) 

 13. 11. divadelní představení „Pantomima“ – Lidové sady, vstupné hrazeno z třídního 
fondu 

 13. 11. projekt „Jsem Laskavec“ – dobročinná akce od 13:00 

 15. 11. připomínka 30. výročí sametové revoluce 

 15. 11. čtvrtletní pedagogická rada 

 18. 11. – 29. 11. triády – setkání děti – rodiče – TU 

 27. 11. setkání výboru SRPDŠ 

 28. 11. adventní trhy v areálu školy (15:00 – 18:00) 
Do 15. listopadu prosím zaplatit zálohu 2000 Kč na lyžařský kurz. 

UČIVO 

ČJ 
Opakování tvarosloví (zájmena, číslovky), slovesný rod, příslovečné spřežky, druhy předložek, druhy 
spojek, částice, citoslovce (čárka ve větě jednoduché). Průběžná pravopisná opakování a testy. Literární 
žánry - pověst, detektivka, horor. Vypravování - vlastní tvorba. Čtenářská dílna - porozumění textu. 

M Obsah trojúhelníku, dělitelnost, logika a kombinatorika. Čtvrtletní práce. 

AJ 

pí uč. Kuncová: Dokončení Unit 1, Unit 1 test, Unit 2- Future- slovní zásoba- vesmír, život v 
budoucnosti, gramatika- použití "will, won´t". Menší testy v průběhu celé lekce + závěrečný 
unit test. 
pí uč. Sedlářová: Na začátku měsíce nás čeká větší test, složený z částí: poslech, čtení s 
porozuměním, gramatika a slovní zásoba. Začneme druhou lekci, téma je budoucnost, vesmír, 
doprava, sluneční soustava. Naučíme se vyjádřit budoucnost pomocí vazby "going to" a "will". 
pí uč. Gabarová: Dokončení Unit 1, Unit 1 test, Unit 2- Future- slovní zásoba- vesmír, život v 
budoucnosti, gramatika- použití "will, won´t". 
pí uč. Pavelčáková: Unit 2 - Budoucnost. Opakování budoucího času, tvoření budoucího času 
pomocí will. Předpovídání budoucnosti, rozhodnutí, nabídnutí pomoci. Předložky. Doprava ve 
Velké Británii. Solární systém. Průběžné testy. Mluvní cvičení na téma budoucnost. 
pí uč. Farská: Unit 2 - simple future (budoucí čas), going to.., Speaking - My future life, 
Travelling, The Solar system, v průběhu menší test z gramatiky/slovní zásoby 

P Strunatci (ryby, obojživelníci). Průběžně testy. 

F Procvičování výpočtů na rychlost a práce s grafy. Okamžitá rychlost. Sčítání a odčítání rychlostí, 
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složitější příklady na rychlost. LP - praktické určování průměrné rychlosti. Písemné opakování. 

Z 
Regiony Afriky podle učebnice Z7 str. 29 – 39. Kontrolní testy: Přírodní oblasti Afriky – práce s 
atlasem + orientace -  znalosti – logické vyvození vztahů a závislostí (Z7 str. 18 – 28). Atlantik 
Úvod do Ameriky 

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; Práce tabulkovým kalkulátorem- Excel, funkce, 
grafy (výzkum ve třídě). Srovnávače cen – Heureka atd. Průběžné vyhledávání a práce s 
internetem. 

Vkz Alkohol, tvrdé drogy, herní závislost 

VV Budeme tvořit na téma výročí revoluce, dále nás čekají koláže a tvorba z přírodních materiálů. 

 POZNÁMKY

 

 


