Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz

MĚSÍČNÍ PLÁN
TŘÍDA: 7.B

MĚSÍC : Listopad

INFORMACE PRO RODIČE
16.11. Čtvrtletní pedagogická rada
14.- 16.11. Projektové dny na téma Ekosystémy
17.11. Státní svátek
18.11. Ředitelské volno
V týdnu od 21.11. budou třídní schůzky v podobě triád. Prosím
rodiče, aby se zapsali do tabulky na stránkách třídy.

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

Úlohy s procenty. Operace se zlomky. Stovková tabulka. Souměrnost.

AJ

V listopadu začneme druhou lekci na téma Budoucnost. Seznámíme se s tvořením
budoucího času pomocí slovesa will, naučíme se jej používat i ve vyjadřování
bezprostředních rozhodnutí, budeme mluvit o budoucnosti lidí, dopravy, škol
apod.Zopakujeme doposud probrané časy a slovní zásobu. Průběžně budeme psát
testy na probranou látku.

Př

Strunatci - Ryby. Průběžně testy.

F

Hodnocení projektů z fyziky za měsíc říjen. Výpočet rychlosti, dráhy, času ze vzorce v
= s/t. Převody jednotek rychlosti, určování nejmenšího dílku na stupnici, rozdíl mezi
okamžitou a průměrnou rychlostí. Tvorba grafů, měřítko, odečítání z grafů - pohádka,
příklady. Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, využití měřícího systému PASCO.
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Kontrola sešitu a domácích úkolů. Materiály na procvičování najdete v Google
Classroom.

Z

VKZ
D

Dokončíme Africké regiony - viz učebnice
Přes Atlantik proplujeme do Ameriky: historie objevování kontinentu, poloha, povrch a
přírodní poměry - vše je k dispozici v učebnici. Nezbytné je mít otevřený atlas a
procvičovat místopis.
Alkohol a alkoholismus
Raně středověké říše - Franská říše, Německo, Byzanc, Arabská říše. Počátky našeho
státu - první přemyslovská knížata. Románská kultura

ČVS

Komunikace (verbální, neverbální); Asertivita; Piktogramy.

Inf

Prosím do plánu Inf:
Práce na projektu Zvolené komponenty a další témata
Práce s greenscreen
Editace a střih videa

POZNÁMKY

