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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 7.B MĚSÍC: Duben 

INFORMACE PRO RODIČE 
Vážení rodiče, chceme vás již s předstihem informovat o charitativní akci  pro Světlušku, 
která se bude konat ve čtvrtek 2.5. 2019-  žákovský parlament pro spolužáky 
připraví stanoviště s aktivitami,kde si budou všichni moct vyzkoušet činnosti se 
zavázanýma očima, součástí budou i interaktivní přednášky týmu Návštěva ve tmě od 
nadace Světluška. Od 18.hodin se uskuteční benefiční koncert našich současných i 
bývalých žáků a hostů v kině Varšava a ke shlédnutí bude i výstava obrazů zrakově 
postižených umělců. 
Tuto akci pořádáme s podporou nadace Via, která poskytla metodickou pomoc i finanční 
pobídku-částku, kterou na akci vybereme až do výše 20.000,- zdvojnásobí.  
Spolupracujeme s nadací Světluška a libereckým Tyfloservisem a Tyflocentrem a s kinem 
Varšava. 
Budeme velice rádi, pokud naši akci navštívíte a podpoříte. 
Najdete nás také na Facebooku- Lesní Světlušky  
 

10. 4. Den otevřených dveří  
12. 4. Čtvrtletní pedagogická rada  
15. – 17. 4. Projektové dny pro žáky 2. Stupně  
18. – 22. 4. Velikonoční prázdniny  

UČIVO 

ČJ 

 
Základní větné členy - druhy přísudku + úvod do rozvíjejících větných členů; aplikace 
větných členů v textech vlastní knihy; jaro - zvyky a tradice - popis; pravidelná 
pravopisná cvičení + kontrolní práce a diktát - termín bude upřesněn 

M . Konstrukční úlohy a výpočty obsahů a obvodů. Práce s daty. Sítě těles. Operace se 
zlomky. 

AJ Unit 5 – Experiences. Předpřítomný čas. Nepravidelná slovesa. Životní prostředí, 
Hrdinové a jejich osudy, Bezpečnost na internetu. Průběžné testy na probranou látku. 

Př  Ptáci (vlastnosti, stavba těla, výskyt, druhy). Průběžně testy.  

F Otáčivé účinky síly - páka, kladka. Moment síly. Deformační účinky síly - tlak. Odvození 
vzorce, výpočty.Písemné a praktické procvičování. 

ČVS Umělecké slohy – baroko, rokoko, klasicismus 

Z Dokončení prezentací a test. Státy Ameriky a jejich zajímavosti, hlavní města. 
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D Lucemburkové - opakovací test. Jan Hus. Husitské války,  
 

VKZ První pomoc - KPR, masivní krvácení 

Inf 

  
Dokončení aktivity „Video na vybranou součástku“ – termín do 2.4.2019 
Promítání jednotlivých videí – komponenty počítače 
 
 

 POZNÁMKY

 

 


