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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VII. C MĚSÍC: prosinec 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 28. 11. adventní trhy v areálu školy (15:00 – 18:00) 

 3. 12. Giving Tuesday – charitativní sběr hraček pro organizaci ADRA 

 4. 12. od 17:00 výbor SRPDŠ – setkání zástupců rodičů s vedením školy  

 6.12. čertovská škola – dílničky pro 2. třídy 

 6. 12. okresní finále florbalu (dívky 6. – 7. roč.) – Home Credit Arena 

 6. 12. krajské setkání školních parlamentů  

 13. 12. vánoční florbalový turnaj (vybraní žáci) – Home Credit Arena 

 17. 12. od 18:00 vánoční koncert – Lesněnky + Mravenečci 

 23. 12.  – 5. 1. vánoční prázdniny 

 6. 1. první školní den v novém roce 
Přeji všem dětem a jejich rodičům krásné prožití adventního času, vánočních svátků a 
hodně zdraví do Nového roku 2020.  
 
 
 
 

UČIVO 

ČJ 

Příslovce - příslovečné spřežky a další neohebné slovní druhy. Opakování a procvičování 
pravopisu - koncovky, předpony s/z/vz, mně/mě a další vybrané jevy. Rozbor stavby slova, 
slova příbuzná. Poezie - opakování pojmů, metafora, personifikace. Vlastní tvorba, recitace. 
Knižní novinky. Vypravování - přímá řeč. 

M Sítě těles, počítání s racionálními čísly, dělitelnost. Průběžně testy. 

AJ 

pí uč. Kuncová: Dokončení Unit 1 Unit 2- Future- slovní zásoba- vesmír, život v budoucnosti, 
gramatika- použití "will, won´t" 
Menší testy v průběhu celé lekce + závěrečný unit test. 
Vánoce - slovní zásoba, písnička, jak se slaví v anglicky mluvících zemích... 
pí uč. Sedlářová: Dokončíme 2. lekci, budeme procvičovat použití budoucího času, čeká nás 
unitový test. Vypracujeme projekt na jedno z daných témat navržených autory učebnice. 
pí uč. Gabarová: Dokončení Unit 2, Revision, Unit 2 test. Ústní zkoušení- My future. Christmas 
lessons. 
pí uč. Pavelčáková: Unit 2 - Budoucí časy - dokončení. Kontrolní test. Mluvní cvičení na téma - 
Moje budoucnost.  Vánoční  slovní zásoba a aktivity. 
pí uč. Farská: U3 - gramatika past simple/continuous, slovní zásoba Natural Disasters, Writing a 
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story, v průběhu menší test z gramatiky/slovní zásoby 

P Strunatci (obojživelníci). Průběžně testy. 

F 
Vzájemné působení těles. Síla jako fyzikální veličina, převody jednotek, znázornění síly, měření 
pomocí pružinového siloměru. Skládání sil souhlasného a opačného směru. Procvičování 
výpočtů na rychlost. Písemné opakování. KP - rychlost. 

Z 

Test: Obyvatelstvo Ameriky 
Dokončení tématu Přírodní poměry Ameriky (viz učebnice Z7 str. 42 - 51. 
Americké regiony USA, Kanada 
ústní přezkoušení všech žáků: Znalosti, práce s atlasem, orientace, aplikace. 

D 
Raně středověké státy a říše – Byzantská říše, Arabové a islám, křížové výpravy. Počátky našich 

dějin – Sámova říše, Velká Morava. 

Inf 

Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou (z 
minulého školního roku) – po celé 1. pololetí; Práce tabulkovým kalkulátorem- závěrečný test 
3.12.2019. Práce s Imovie – střih videa. Zahájení aktivity na tvorbu videa o počítačových 
komponentách. 

Vkz Tvrdé drogy, herní a jiné závislosti 

VV Tvoříme na téma vánoce. 

 POZNÁMKY

 

 


