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Měsíční plán 7.C

Informace










Čj

M

1.9.2020 - zahájení školního roku
3.9. a 4.9.2020 - harmonizační dny
10.9.2020 - třídní schůzky on-line formou
11.9.2020 - fotografování tříd
Pkč bude probíhat jednou za 14 dní v lichý školní týden, bude vyznačeno v rozvrhu
v Edookitu
V případě, že Vaše dítě onemocní a budete mu první den nemoci vyzvedávat jeho oběd
(další dny už musí být odhlášen), využijte prosím ke vstupu rampu a následně požádejte o
vydání pracovnici kuchyně tak, abyste nemuseli jít do jídelny.



VV - igelitový ubrus na pokrytí lavice, anilinové barvy - je to druh vodovek a letos je to
změna oproti předešlému roku, tempery, voskovky, pastelky, lepidlo, nůžky, štětce - tenký
a silný, plochý a kulatý, hadr, kelímek na vodu
M – tužka č.3 nebo pentilka, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr




Seznámení s obsahem učiva 7. ročníku, hodnocením.
Opakování učiva 6. ročníku (z období distanční výuky).







Seznámení s obsahem učiva, kritéria hodnocení.
Opakování učiva 6. ročníku.
Dělitelnost.
Desetinná čísla.
Vennovy diagramy.



Pomůcky

Učivo:

září 2020

D



Opakování a procvičování základních jevů pravěku a starověku (do období starověkého
Řecka).
Starověký Řím - přírodní a zeměpisné podmínky, sjednocování říše, významné události a
osobnosti, římská vzdělanost a kultura).

Z





Zjištění úrovně geografických dovedností a znalostí v návaznosti na předchozí školní rok.
Opakování Z6.
Rozdělení světa – viz U Z7





Opakování učiva 6.ročníku (období distanční výuky.
Seznámení s obsahem 7. ročníku, hodnocení.
Vymezení pojmů ekosystém, společenstvo, populace, druh.





Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu.
Školní řád a význam pravidel v životě, tvorba pravidel třídy.
Komunikace.



Introduction - opakování učiva z minulého roku, menší gramatický test - čas přítomný a
minulý.

Př
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Seznámení s učivem a pravidly nejen hodnocení
Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou
(z minulého školního roku) – po celé 1. pololetí.
Reflexe využití ICT v období Covid
Google Apps – Google Drive, Gmail – opakování
Upevnění dovednosti práce v textovém editoru
Práce s ipady



Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, závislosti.




Procvičování učiva 6. ročníku - převody jednotek, měření veličin.
Pohyb a klid tělesa - úvod.
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