
 

 

Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz 

  

 
 

 Měsíční plán: VII. A  Leden 2014  
 

Informace 

a akce 

23. 12. 2013 – 3. 1. 2014 – Vánoční prázdniny 

PŘEJI VÁM VŠEM JEN TO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU! 

6. 1. – první školní den v novém roce  

8. 1. Den otevřených dveří 

10–11. 1. – nocování ve škole, program zajišťují žáci! Podrobnější info. zašlu e-mailem. 

17. 1. – Zápis do 1. tříd 

27. 1. – pololetní pedagogická rada 

30. 1. Rozdávání pol. Vysvědčení 

31. 1. Pololetní prázdniny 

Učivo, přípravy na hodiny a pomůcky 

ČJ 
Mluvnice: slovesný rod, příslovce -  příslovečné spřežky, pravopis, 2. diktát, 2. 

čtvrtletní práce Sloh: popis, líčení, vypravování, životopis Literatura: povídka 

(ukázky, rysy povídky) 

AJ Budeme se učit minulý průběhový čas /unit 4/ a opakovat před klasifikací. 

M 
Operace s racionálními čísly. Slovní úlohy s racionálními čísly. Poměr, měřítko 

mapy a plánu. Rovnoběžníky, lichoběžníky - vlastnosti útvarů, konstrukce, obsahy 

a obvody. 

Inf 

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. 

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

domluva. 

D 
Přemyslovští králové, vznik a fungování středověkých měst. Středověká kultura - 

románský sloh, gotika. Prezentace vybraných témat. Pololetní test (termín bude 

upřesněn). Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

Z Severoamerické regiony (od s. 54) USA, Kanada – 2x kontrolní test 
Střední Amerika (od s. 62) 

Vkz Drogy - druhy - dokončení. 

ČVS Kultura (kulturní instituce, složky kultury) 
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F 
Souhrnný test – pohyb budeme psát v 1. týden v lednu. Prostudujte si vzorové 
příklady v sešitech a na Moodlu. Nerovnoměrný pohyb, grafy – slovní úlohy 
Dokončení. 

Domácí 

příprava Bude zadávána průběžně v hodinách 

 


