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Měsíční plán VII.A Květen 2022 

Informace • Aktuální informace zasílány e-mailem + na webu školy 
• Do konce týdne prosím o úhradu částky 500,- na projektový den Kutná Hora 

Akce, 
pomůcky 

• 10.5. – projektový den Kutná Hora – sraz v 7:50 před školou – jídlo a pití na celý den – 
návrat v odpoledních hodinách – děti upřesní z autobusu 

• 23.5. – jednodenní pobyt v přírodě – kooperace + skupinová spolupráce – domluveno 
s paní Sobotovou v rámci zdravého kolektivu – akce proběhne v době vyučování – odchod 
od školy – náplň programu se děti včas dozví  

• 24.5. – Bezpečně po internetu – preventivní program ve škole 
• 2.6. – celoškolní Jarmark – s dětmi nacvičujeme na naše vystoupení, na akci jste srdečně 

zváni – stejně tak i na odpolední afterparty. Až se s dětmi dohodneme na „dresscode“ 
našeho vystoupení, poprosím Vás o společné doladění J. Dále bude mít naše třída i svůj 
prodejní stánek, děti již vymýšlí, s čím originálním přijdou na prodej. 
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• SKLADBA – opakování – co je věta – podmět a přísudek; rozvíjející větné členy – přívlastek, 

předmět, příslovečné určení; pravidelná pravopisná cvičení – středa – komplexní 
pravopisné jevy (mimo velkých písmen);  
 

• Úlohy na mříži. Konstrukce a výpočty u rovinných útvarů. Tělesa. Racionální čísla. 
   

• Hydrostatika - Archimedův zákon, Pascalův zákon, spojené nádoby, vlastnosti tekutin, 
přesun testu z konce dubna. 
   

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

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

•  Husitství (test po dokončení). Jiří z Poděbrad. Jagellonci. Práce s historickými dokumenty. 
 
 

• Finální termín odevzdání práce na projektu zvolené komponent pc - zpětná vazba; 
Prezentace žákovských výstupů před třídou; Závěrečný test - komponenty pc (p. u. 
Řebíček)  
 

• Pátou lekci zakončíme unitovým testem. V závěrečné šesté lekci se zaměříme na téma 
nemocí a na použití modálových sloves must, mustn´t, have to, should. V průběhu si 
napíšeme test z dané slovní zásoby a gramatiky. 
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• První pomoc - traumatické stavy, dušnost, šok, zlomeniny 
 

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

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


