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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 7B MĚSÍC: Prosinec 

INFORMACE PRO RODIČE 

  1.12. Školní adventní trhy 

15.12. Program – sexualita a dospívání  

20.12. Předvánoční pobyt v přírodě ( 8:00 – 13:00) 

21.12. – 2.1. 2023 Vánoční prázdniny 

 

UČIVO 

ČJ 

Příslovce - druhy, stupňování, příslovečné spřežky, skupiny hlásek mě / mně. Spojky - 
souřadné/podřadné, čárka v souvětí. Částice, citoslovce - užití ve větě. Souhrnné opakování 
slovních druhů. Průběžné opakování pravopisu - skupiny hlásek bě / bje, pě, vě / vje, mně 
/ mě, koncovky podstatných jmen. ČD, práce s vybranými texty - dobrodružná literatura, 
povídka, cestopis. Tvorba vlastních textů zaměřených na vypravování, přímá řeč. 

M Početní operace s celými a racionálními čísly. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. 

AJ 

V prosinci začneme třetí lekci věnovanou  minulému času průběhovému, nebezpečným 
situacím, popisu domu a jeho zařízení a britským zeměisným údajům. Přečteme si o časových 
zónách a mladých záchranářích. Zopakujeme doposu d probranpou gramatiku a slovní zásobu. 
Nezapomeneme na vánoční jazykové aktivity a slovní zásobu.  

Inf 

Prezentace výstupů aktivity Zvolené komponenty a další témata 
Vzájemné hodnocení žáků 
Představení jednotlivých komponent 

F Zadání projektů na prosinec v Google Classroom. Síla a její měření, pohybové zákony. 

Z .Amerika – přírodní poměry. Test – Afrika s Atlasem 

Př 
Strunatci - Ryby žákovské prezentace). Obojživelníci. Průběžně testy. 
 

D 
První státní útvary na našem území - Sámova říše, Velká Morava, počátky českého státu. První 
přemyslovská knížata. 

VKZ 
Tvrdé drogy - příběh Katky, nebezpečí a prevence, sexualita a dospívání 
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ČVS   Kultura (význam, dělení, funkce). 

POZNÁMKY 

 

Informace  o lyžařském kurzu 7. ročníků. Termín LVVZ je sobota 11. 2. až pátek 17. 2. 2023. V rámci 

kurzu se žáci naučí základy běžkového a sjezdového (SNB) lyžování. Žák musí mít na kurz jedno běžkové 

(klasika nebo skate) vybavení a jedno sjezdové (SNB nebo sjezdové lyže) vybavení. Předpokládaná cena 

kurzu činí 5000 Kč bez permic na vleky.   

• ubytování a strava– vzhledem k nárůstu cen energií a potravin je účtováno 700 Kč/den. Cena za 

ubytování a stravu je 6 dní x 700 Kč + páteční oběd = 4400 Kč  

• doprava na místo a zpět: 12 000 Kč  

• doprava bagáže a vybavení z Harrachova na chatu a zpět: 11 000 Kč 

 

V den nástupu do autobusu budeme vybírat 2000 Kč na vleky, pozor částka se může z důvodů navýšení 

cen vleku zvýšit, aktuální ceny zatím nejsou známy. Tyto peníze prosím na účet třídy neposílejte! 

Platbu za ubytování a dopravu můžete rozdělit do dvou nebo poslat rovnou najednou. Zálohu 2500 Kč 

prosím uhraďte do 20. 1. 2023. Zbylou částku prosím pošlete nejpozději do 6. 2. 2023. 

Třída 7.B posílá peníze na účet:  2701812406/2010 

 

 

 

Odkaz na chatu: 

https://www.ceskehory.cz/ubytovani/fotografie/chata-studenov-rokytnice-nad-jizerou.html 

Pozice chaty na mapě zde:  

https://mapy.cz/turisticka?x=15.4481553&y=50.7482391&z=18&q=studenov&source=firm&id=13255685 

Skiareály, ve kterých budeme lyžovat: 

https://www.skiareal-rokytnice.cz/skiareal/skiareal-studenov/ 

https://www.skiareal.com/cz/leto/ski-areal-harrachov/ 
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