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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    77..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  zzáářříí  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 5. a 6. 9. – Harmonizační dny  

 10. a 19. 9. - Projekt Člověk a zvíře – spolupráce se žitavskou školou (IQ Landia, 

ZOO Žitava, nutný platný pas nebo OP!) 

 12. 9. Třídní schůzky (společné, informativní, od 17.00) 

 13. 9. Volby do školního parlamentu 

 13. 9.  Focení třídy (náhradní termín za 11. 9., kdy tu nebudu) 

 18. 9. Výbor SRPDŠ (od 17.00 v jazykové učebně) 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Seznámení s obsahem učiva 7. ročníku, kritérii hodnocení. Opakování učiva 6. ročníku, zahajovací 

prověrka, diktát. Pravopisné opakování - průběžně. 

MM  
Seznámení se s obsahem učiva, pravidly hodnocení. Rozdání učebnic a sešitů. Opakování učiva 

předchozího ročníku. Zahajovací písemná práce.  

AAJJ  
Seznámení se navzájem + seznámení s novou učebnicí Project 3. Pravidla hodnocení. Opakování látky 6. 

ročníku. Úvodní lekce. Přítomný čas prostý a průběhový. Unit 1: minulý čas -  pravidelná a nepravidelná 

slovesa. Slovní zásoba Moje rodina. Průběžné testy na probranou látku a slovní zásobu. 

PP  Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 6. ročníku. Strunatci -úvod. Průběžně testy. 

FF  
Řád učebny, bezpečnost práce při hodinách fyziky. Opakování učiva 6. ročníku - fyzikální veličiny a jejich 

měření. Hustota. Pohyb a klid tělesa. Trajektorie, dráha, druhy pohybů. Rychlost - odvození vztahu, 

výpočty. 

ZZ  
Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 6. ročníku. Podnebné pásy. Regiony světa. 

Průběžně testy. 

DD  
Seznámení s obsahem učiva, učebnicí, historickou mapou, kritérii hodnocení, systémem práce, 

opakování učiva - Pravěk. 

IInnff  
Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou (z minulého 

školního roku) – po celé 1. pololetí; Opakování Word – souhrnný test; Průběžné vyhledávání a práce 

s internetem; Google Apps – Google Drive, Gmail; Práce s ipady 

VVkkzz,,  

PPkkčč  

VKZ: Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, závislosti 

Pkč: Úvod do předmětu, seznámení s činnostmi a s materiálem, bezpečnost, práce na pozemku a kolem 

školy. 

VVvv  Na výtvarnou výchovu budete potřebovat následující pomůcky: plastový ubrus na pokrytí lavice, 
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vodovky, tempery, voskovky, štětce - tenký a silnější, gumu, tužku č. 1, nůžky, lepidlo, kelímek na vodu, 

hadřík. To vše v plastové krabici jak už jste zvyklí. 

V měsíci září se budeme učit např. stínování při kresbě zátiší. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  

 Během září a října se vybírá 500 Kč na SRPDŠ (starší sourozenec na škole 

300 Kč) 

 


