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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VII. C MĚSÍC: leden 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 

 23. 12.  – 5. 1. vánoční prázdniny 

 6. 1. první školní den v novém roce 

 16. 1. anglické divadelní představení „Last wish“ – Dům kultury, vstupné 70 Kč (bude 
uhrazeno z třídního fondu) 

 23. 1. termín uzavření pololetní klasifikace 

 24. 1. pololetní pedagogická rada 

 28. – 30. 1. druhý blok projektových dnů (téma: Globální problémy lidstva) 

 30. 1. ve 13:00 předávání pololetního vysvědčení 

 do 30. 1. prosíme zaplatit 1000 Kč – 2. záloha na lyžařský kurz 

 31. 1. jednodenní pololetní prázdniny 
Přeji všem dětem a jejich rodičům hodně zdraví a pohody do Nového roku 2020.  
 
 
 
 

UČIVO 

ČJ 

Spojky, částice, citoslovce. 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. Knižní novinky. Slohová práce - popis uměleckého díla, vypravování - 
přímá řeč. Pololetní písemná práce. 

M Osová souměrnost, procenta, dělitelnost, číselná osa. Pololetní práce. 

AJ 

pí uč. Kuncová: Unit 3 - Times and places - slovní zásoba- denní činnosti, nebezpečné situace, 
dům a vybavení, předložky místa, gramatika - minulý čas prostý a průběhový. Průběžné testy a 
zkoušení.  
pí uč. Sedlářová: Budeme probírat 3. lekci. Nově se nám objeví minulý čas průběhový, který je 
často používán při vyprávění příběhů.  Právě příběhy hrají v této lekci velkou roli. Jednak 
příběhy, které se odehrávají za napínavých a nebezpečných podmínek, ale také příběhy 
detektivní. Žáci budou mít za úkol příběhy převyprávět. Dále se budeme věnovat reáliím Velké 
Británie. 
pí uč. Gabarová: Unit 3 - Times and places- slovní zásoba- denní činnosti, nebezpečné situace, 
dům a vybavení, předložky místa, gramatika- minulý čas prostý a průběhový. 
pí uč. Pavelčáková: Opakování přítomných a budoucích časů. Unit 3 - Minulý čas průběhový. 



 

 

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

  

 

 

Přírodní katastrofy. Opakování prostého minulého času a nepravidelných sloves. 
Průběžné testy na probranou látku. Používání but a however.   
pí uč. Farská: U3 - past simple/continuous, slovní zásoba Natural Disasters, Writing a story, v 
průběhu menší test z gramatiky/slovní zásoby 

P Strunatci (plazi). Průběžně testy. Pololetní test viz Edookit. 

F 
Rovnováha sil. Tíhová síla, výpočet tíhy a hmotnosti tělesa pomocí tíhového zrychlení. Těžiště 
tělesa. Zákon setrvačnosti. Praktické určování těžiště tělesa. Písemné opakování. Uzavírání 
pololetní klasifikace. 

Z 
Regiony Ameriky: viz učebnice Z7 str. 60 – 69, následně celkové shrnutí amerického 
kontinentu. Ústní přezkoušení každého žáka s Atlasem světa před pololetním hodnocením a 
klasifikací. 

D 
Počátky našich dějin – Sámova říše, Velká Morava, počátky českého státu – první Přemyslovci. 

Do 10. 1. odevzdat prezentaci za 1. pololetí – požadavky viz nástěnka ve třídě. Pololetní test 

(termín a obsah budou upřesněny na Edookitu). Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

Inf 

Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou (z 
minulého školního roku) – po celé 1. pololetí; 
Práce s Imovie – střih videa. 
Aktivity na tvorbu video o počítačových komponentách. 

Vkz Drogy a závislosti shrnutí, nomofobie. 

VV 
Budeme se věnovat kresbě zátiší s ovocem, nádobami, ale také geometrickými tvary (jehlany, 
krychle atd). 

 


