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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 7.B MĚSÍC : Leden 

25.1. – 27.1. Projektové dny na téma Globální problémy lidstva 

31.1 . – Vydávání výpisu z vysvědčení 

3.2. Pololetní prázdniny 

 

 

 

UČIVO 

ČJ 

Tvarosloví - dokončení neohebných slovních druhů, průběžné opakování a 
procvičování celého tvarosloví. Nauka o významu slov - úvod. Procvičování pravopisu - 
koncovky, zdvojené souhlásky, bje/bě, pě, vje/vě, mě/mně, u/ú/ů. Vlastní tvorba textů - 
vypravování, popis. ČD - práce s vlastní knihou a vybranými texty (dobrodružná lit., 
povídka, román). Pololetní písemná práce a diktát - termín bude upřesněn.   
 

M Úlohy na poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. Souměrnost - středová a osová. 

AJ 
V lednu dokončíme třetí lekci, ve které zopakujeme minulé časy, přečteme si o 
přírodních katastrofách, časových zónách a o historii Velké Británie. Průběžně budeme 
psát testy na probranou látku. 

Př 
Strunatci - Obojživelníci. Průběžně testy. 
 

F 

 
Test z kapitoly o síle (znázornění sil, skládání sil, siloměr, výpočet gravitační síly, 
tíha, těžiště) bude zveřejněn předem v Google Classroom. Předpokládaný termín 
testu je druhý týden v lednu. Laboratorní práce budou zaměřeny na měření a výpočty 
sil, pohybové zákony. Do konce roku již nezadám žádný projekt. 
 

 

Z 

Přírodní poměry Ameriky - připomenutí, co jsme dělali před prázdninami - viz U s. 42 - 
51 
Obyvatelstvo Ameriky - nově - viz U 52 - 53 .... pak kontrolní testy př. poměry a 
obyvatelstvo 
Nově regiony: USA, Kanada (do s. 61), Střední Amerika (62 - 66) 
následně kontr. test 
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VKZ Tvrdé drogy - příběh Katky, úvod do první pomoci 

D 
Střet islámu a křesťanství - křížové výpravy. Osídlení našich zemí, první státní útvary 
na našem území - Sámova říše, Velká Morava, počátky českého státu. Pololetní test - 
termín bude upřesněn v Edookitu. 

ČVS  Kultura (význam, dělení, funkce). 

Inf 

 
Prezentace výstupů aktivity Zvolené komponenty a další témata 
Vzájemné hodnocení žáků 
Představení jednotlivých komponent + závěrečný test. 
 

POZNÁMKY 

 

 


