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Měsíční plán VII.A Listopad 2021 

Informace 
• Triády (forma schůzek – znáte již z prvního stupně) – brzy zašlu odkaz na rezervační systém, 

kde si zvolíte vyhovující termín (neváhejte dlouho s rezervací, termínů bude přesně 28) – 
triády se účastní žák – učitel – rodič(e) 

Akce, 
pomůcky 

• 3.11. – Preventivní program – Adam a Eva, aneb nejsme stejní 
• 17.11. – Státní svátek 
• 24.-26.11. – Projektové dny 2. stupně 
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• Opakování všech probíraných pravopisných jevů; tvary přídavných jmen – ský x ští, - cký x 

čtí; skloňování zájmena já, ona, náš, váš; tvary číslovek dvěma – oběma, třemi – čtyřmi; 
pravidelná pravopisná cvičení; nácvik čárek v souvětí (jednoduchá varianta – podle počtu 
vět v souvětí); tvorba vlastního scénáře + následné dramatické zpracování 
 

• Operace se zlomky. Obsahy. Funkce. Stovková tabulka. Racionální čísla.  
   

• Souhrnný test (klid a pohyb těles, výpočet rychlosti), čtení v grafech závislostí dráhy na 
čase a rychlosti na čase, procvičování výpočtů s,t,v ze závislosti v = s/t, laboratorní měření 
pomocí PASCO senzorů, síla, skládání sil, zadání projektu, jehož prezentace proběhne na 
konci listopadu 
   

• Obratlovci (ryby). Průběžně testy. 
  

• Afrika (regiony, problémy regionu). Průběžně testy. 
 
 

•   Francie, Anglie, Byzanc (opakovací test). Den boje za svobodu a demokracii. 
   
 

• Práce na projektu komponenty pc; Práce s greenscreen; Editace a střih videa (p. u. 
Řebíček) 

 
• Začneme druhou lekci, ve které se seznámíme s tvořením budoucího času pomocí slovesa 

WILL.; Zopakujeme předložky a číslovky, naučíme se nabídnout pomoc.; Stále budeme 
opakovat přítomné časy a minulý čas.; Průběžné budeme psát testy na probranou látku. 

  
• Drogy a závislosti - alkohol a cigarety 

 
• Komunikace (druhy, význam, pravidla komunikace, asertivita). 
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Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


