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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    77..  BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lleeddeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 

    8. 01. - Den otevřených dveří 

    9. 01. - Sběr PET lahví a papíru 

  17. 01. - Zápis do 1. tříd – pro děti ze spádové oblasti   

  24. 01. - Zápis do 1. tříd  

  27. 01. - Pedagogická rada  

  30. 01. - Předávání vysvědčení za 1. pololetí 

  31. 01. - Pololetní prázdniny  
 

 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Prověrka za 1. pololetí. Věty dvojčlenné, jednočlenné. Prezentace přečtených knih. 
Charakteristika. 

AAjj  

Unit 4 - Opakování minulého času prostého a nepravidelných sloves. Minulý čas 
průběhový. Průběžné testy a domácí úkoly na každou hodinu.( Pavelčáková) 
 
Dokončení Unit 3 - Kontrolní test. Unit 4 – What was Happening?! Opakování probrané 
látky a slovní zásoby. Průběžné kontrolní testy. ( Machartová) 
 

MM  
Operace s racionálními čísly. Slovní úlohy s racionálními čísly. Poměr, měřítko mapy a 
plánu. Rovnoběžníky, lichoběžníky - vlastnosti útvarů, konstrukce, obsahy a obvody. 

IInnff  

 
Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou 
(z minulého školního roku) – po celé 1. pololetí; 
Excel – funkce suma, průměr, max, min, základní práce s grafy 
Průběžné vyhledávání a práce s internetem – google maps, translator atd. 
Soustavná práce s operačním systémem, emailem apod. 
 

FF  
 KP – rychlost. Síla – jednotky, převody, měření síly. Skládání sil souhlasného a 
opačného směru. Skládání různoběžných sil. Newtonovy pohybové zákony. 

  ZZ  Austrálie (úvod, členitost, podnebí, obyvatelstvo, regiony). Pololetní test - viz domluva. 

DD  
Přemyslovští králové, vznik a fungování středověkých měst. Středověká kultura - 
románský sloh, gotika. Prezentace vybraných témat. Pololetní test (termín bude 
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upřesněn). Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

PP  Ptáci (charakteristika, zástupci, žákovské prezentace). Pololetní test - viz domluva. 

ČČvvss  Kultura (kulturní instituce, složky kultury) 

VVkkzz  Drogy  - druhy - dokončení přehledu. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

                                                     

 

 


