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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 7. B MĚSÍC: ZÁŘÍ 

INFORMACE PRO RODIČE 

1. 9. Zahájení školního roku: žáci stráví ve škole cca 3 vyučovací hodiny: ujasnění pravidel školního roku: školní 
řád, třídní pravidla 
5. 9. – 6.  9.: Harmonizační dny v Bedřichově 

15. 9.: 17:00 – 18:00 třídní schůzky 
19. 9. VSA Xtreme-Author BACK TO SCHOOL od 10:10 (http://www.vsaxtreme.cz/cz/kalendar-akci/author-back-
to-school_k176.htm) 20 Kč 
28. 9. Den české státnosti 
29. – 30. 9. Ředitelské volno (DVPP celého pedagogického sboru) 

 UČIVO

ČJ Seznámení s obsahem učiva 7. ročníku (mluvnice, sloh, literatura). Opakování učiva 6. ročníku. 
Zahajovací prověrka – učivo 6. ročníku. Kontrolní diktát. Pravopis – průběžně. 

M Seznámení s obsahem učiva 7. ročníku a způsobem hodnocení. Rozdání učebnic a sešitů. 
Opakování učiva 6. ročníku. Zahajovací prověrka. 

AJ 

Úvod do učiva sedmého ročníku, seznámení se s učebnicí Project 3 - Introduction, Unit 1. 
Rozdání učebnic a sešitů. Opakovací aktivity učiva šestého ročníku. (PM) 
Opakování učiva minulého roku - nepravidelná slovesa,  minulé a přítomné časy, slovní 
zásoba. Seznámení s učebnicí Project 3. Úvod a první lekce - Kids and Sweet Sue. Unit 1 - 
opakování minulého času.Průběžné kontrolní testy  - test na nepravidelná slovesa. (JP) 
Seznámení s novou učebnicí Project 3, introduction- zopakování základní slovní zásoby, frází a 
gramatiky. My summer holiday-minulý čas prostý. (PG) 

INF 

Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou (z 
minulého školního roku) – po celé 1. pololetí;  
Opakování Word – souhrnný test 
Základní seznámení s programem Excel 
Průběžné vyhledávání a práce s internetem.  

P Úvodní hodina (seznámení se s předmětem a jeho hodnocením);  Opakování 6. ročníku. 
Strunatci. Průběžně testy. 

D 

Na každou hodinu dějepisu budeme potřebovat sešit a učebnici. Pravidla hodnocení budou 
v první hodině vysvětlena a zapsána v sešitě. Učivo: Opakování základních jevů pravěku a 
starověku – zahajovací test (váha 5, termín bude upřesněn). Rozpad římské říše, vznik raně 
středověkých státních útvarů. Základní charakteristika středověké společnosti a způsobu 
života. 

Z Rozdělení světa, kontinenty, státy a jejich vlastnosti. Opakování podnebných a vegetačních 
pásů, práce s mapou. 

FY 
Fyzikální veličiny - opakování převodů ze 6. ročníku, čas - jednotky času a jeho měření. Pohyb 

a klid tělesa. Rychlost  - zavedení vzorce, výpočty. Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. 
Kreslení grafů. 
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ČVS 
Harmonizační kurz, třídní samospráva, školní řád  
Úvodní hodina (seznámení se s předmětem a jeho hodnocením);  Školní řád a význam pravidel 
v životě, tvorba pravidel třídy; Komunikace. 

 


