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Měsíční plán VII.A Leden 2022 

Informace • Antigenní testování VŠECH žáků – 2x týdně (pondělí a čtvrtek) 
• Aktuální informace zasílány e-mailem + na webu školy 

Akce, 
pomůcky 

• 11.1. – Preventivní program – Maják – Sranda nebo ubližování 
• 21.1. – Pololetní pedagogická rada 
• 26.-28.1. – Projektové dny 2. stupně 
• 31.1. – Rozdání výpisu z vysvědčení – 5. vyučovací hodina 
• 4.2. – Pololetní prázdniny 
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• Slovesa – podmiňovací způsob + nová mluvnická kategorie – slovesný rod; shoda podmětu 

s několikanásobným podmětem + dvojí rodovost; základní prozaické žánry; pravopisná 
cvičení + termín pololetní práce a diktátu bude upřesněn v edookitu 
 

• Operace s racionálními čísly. Středová souměrnost. Rovnice. Funkce. Pololetní kontrolní 
práce. 
   

• Skládání sil, rozklad sil, posuvné účinky a otáčivé účinky síly, tření, souhrnný test z kapitoly 
o síle (ve druhém týdnu v lednu), laboratorní či skupinové práce budou každý pátek, zadání 
projektů - jejich prezentace proběhne až v únoru (každý vypracuje projekt samostatně) 
   

• Obratlovci (ryby - žákovské prezentace). Průběžně testy. 
  

• Austrálie (vodstvo, podnebí, regiony). Průběžně testy. 
 
 

•   České země v raném středověku - zakončeno pracovními listy. Čechy v době knížecí. 
   
 

• Prezentace výstupů z aktivity komponenty pc - postupně budeme procházet všechny 
komponenty; Opakování komponent pc; Závěrečný test (p. u. Řebíček) 

• Základy algoritmizace programování; Rozšíření jazyka Scratch o knihovny pro Micro:bit; 
Cvičení v jazyce Scratch, logika, smyčky, komunikace;  Vlastní návrhy algoritmů; Testy       
(p. u. Pátek) 

 
• V lednu dokončíme třetí lekci, přečteme si texty o Velké Británii a časových zónách. Po 

kontrolním testu za třetí lekci se budeme věnovat Londýnu. Zaměříme se na popis cesty, 
používání členů a předložek. 
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• Drogy a závislosti - písemné opakování, první pomoc- úvod 

 
• Komunikace (piktogramy, asertivita). 

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


