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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VII. C MĚSÍC: únor 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

31.1. jednodenní pololetní prázdniny 
4. 2. školní kolo recitační soutěže 
6.2. výchovný program Čas proměn a Na startu mužnosti (8:00 – 10:00) 
8. – 14. 2. lyžařský výcvik (Studenov) 

UČIVO 

ČJ 

Spojky, částice, citoslovce - opakování, procvičování psaní čárek v souvětí. Skladba - podmět a 
přísudek (druhy), věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, grafické znázornění věty 
jednoduché. Průběžné opakování pravopisu (probrané jevy + shoda přísudku s podmětem), 
testy. Popis pracovního postupu, popis osoby - znaky, jazykové prostředky, vlastní tvorba. 
Práce s různými druhy textů - čtení s porozuměním. 

M Dělitelnost a rozklad na prvočísla, rovnice. Průběžně testy. 

AJ 

pí uč. Kuncová: Shrnutí Unit 3, Unit 3 test (před lyžařským kurzem gramatická část), Unit 4- 
slovní zásoba- město, orientace ve městě, použití členů u místopisných názvů, gramatika- 
přítomný průběhový pro vyjádření plánů, použití some-, any-, no-.  
pí uč. Sedlářová: Dokončíme 3. lekci, podíváme se na reálie Velké Británie. Na konci lekce nás 
čeká souhrnný test. Začneme 4. lekci, v níž si budeme povídat o Londýně a New Yorku.V 
gramatice se zaměříme na členy určité a neurčité. 
pí uč. Gabarová: Shrnutí Unit 3, Unit 3 test(před lyžařským kurzem), Unit 4- slovní zásoba- 
město, orientace ve městě, použití členů u místopisných názvů, gramatika- přítomný 
průběhový pro vyjádření plánů, použití some-, any-, no-. 
pí uč. Pavelčáková: Unit 3 - dokončení. V prvním únorovém týdnu budeme psát kontrolní test 
za unit 3. Unit 4 - Cities. Používání určitého a neurčitého členu. Složeniny se some a any. 
Opakování přítomných časů. Použití přítomného průběhového času pro vyjadřování 
budoucnosti. Průběžně testy na probranou látku. 
pí uč. Farská: Dokončíme U3. Děti vytvoří plakát o UK a budou na dané téma mluvit. Ke konci 
měsíce unitový test. 

P Strunatci (plazi - prezentace); Ptáci. Průběžně testy. 

F Newtonovy pohybové zákony. Tření. Praktické měření třecí síly na různých podložkách. 
Součinitel smykového tření. Otáčivé účinky síly - úvod. 

Z Shrnutí regionu Amerika. Písemná práce. 
Antarktida – viz učebnice Z7 

D První přemyslovská knížata a králové, románský sloh – základní rysy, významné památky, 
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poslední Přemyslovci – charakter vlády, významné události. 

Inf Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou (z 
minulého školního roku); Práce s Imovie – střih videa, zvukové stopy 

Vkz První pomoc, KPR 

VV 
Prohlédneme si  "galerii" žákovských prací na téma: Mé oblíbené místo v  Libereckém kraji. 
Zkusíme nakreslit, co vidíme pod mikroskopem. Dále budeme tvořit ke dni sv. Valentýna. 

 


