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Měsíční plán VII.A Duben 2022 

Informace 

• Aktuální informace zasílány e-mailem + na webu školy 
• Triády – první polovina dubna – zapíšete se do rezervačního systému 
• 4.4. – otvíráme adaptační třídu pro ukrajinské děti – děkujeme za příspěvky na školní 

sociální fond 
 

Akce, 
pomůcky 

• 4.-6.4. – Projektové dny – Hrajeme divadlo malým spolužákům 
• 8.4. – Velikonoce v muzeu – vybereme 50 Kč – 11:30 – 13:00 
• 14.4. – Velikonoční prázdniny 
• 15.4 a 17.4. – státní svátky (Velikonoce) 
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• SKLADBA – opakování – co je věta – podmět a přísudek; věta jednočlenná, dvojčlenná, 

ekvivalent; pravidelná pravopisná cvičení – středa – komplexní pravopisné jevy (mimo 
velkých písmen); poezie – základní prvky + druhy 
 

• Konstrukční úlohy - trojúhelník, rovnoběžník. Výpočty obvodů a obsahů. Tělesa a 
jejich sítě. 
   

• Tlaková síla, tlak, mechanické vlastnosti kapalin. Laboratorní práce budou zaměřeny na tlak 
a vlastnosti kapalin. Na konci měsíce očekávejte souhrnný test věnovaný tlakové síle a 
tlaku. 
   

• Obratlovci (ptáci). Přechod rostlin na souš. Průběžně testy. 
  

• Amerika (podnebí). Regiony Ameriky. Průběžně testy. 
 
 

•  Lucemburkové (opakovací test). Husitství. Práce s historickými dokumenty, pracovní listy.   
 

• Práce na projektu zvolené komponent pc - zpětná vazba k průběhu projektu. Práce s Green 
Screen (p. u. Řebíček)  

 

• V dubnu se v páté lekci seznámíme s předpřítomným časem. Budeme opakovat 
nepravidelná slovesa a přečteme si další epizodu z Kids a text o britských hrdinech. 
Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 
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• První pomoc - KPR, traumatické stavy, zlomeniny, luxace 
 

• Kulturní instituce. Rozdělení moci v ČR. Průběžně testy. 
 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


