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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 7.B MĚSÍC : 

INFORMACE PRO RODIČE 

7.9. – 9.9. Harmonizační pobyt v Janově nad Nisou. 

12.9. Zahájení činnosti kroužků 

13.9. Společné třídní schůzky od 17.00 

16.9. Magický Senegal – zeměpisný program v Koloseu od 10. 00 

 

 

UČIVO 

ČJ 

Seznámení s hodnocením a plánem na školní rok. Opakování učiva 6. ročníku. Úvod k 
výuce slohu a literatury – dílny čtení. Zahajovací písemná práce + diktát (termín bude 
upřesněn v Edookitu). Pravidelná pravopisná cvičení. Každý bude mít svoji knihu 
určenou pro dílny čtení - kniha příběhová.  

M Opakování učiva předchozího ročníku, seznámení s obsahem učiva na letošní školní 
rok. Stanovení kritérií pro hodnocení. Zahajovací prověrka. 

AJ Seznámení s novou učebnicí Project 3. Opakování přítomných časů a minulého času – 
vyprávění o prázdninách. Rodina a příbuzenské vztahy.  

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

F 

Vysvětlení pravidel bezpečnosti, kritérií hodnocení, projektů z fyziky včetně termínu 
odevzdání. Rozdávání sešitů a učebnic. Učivo: Opakování učiva z loňského školního 
roku - především převody fyzikálních jednotek. Klid tělesa, pohyb posuvný, otáčivý, 
přímočarý, křivočarý 
  

 

Z  Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu.  

VKZ Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, drogy a závislosti 

D Seznámení s cíli předmětu, pravidla hodnocení, opakování základních jevů pravěku a 
starověku. Římská říše - největší rozsah a její vliv na další vývoj v Evropě, stěhování 
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národů, rozpad a zánik římské říše, vznik nových státních útvarů. Zahajovací test - 
termín bude upřesněn v Edookitu. 

ČVS 

Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Školní řád a význam pravidel v 
životě, tvorba pravidel třídy; Komunikace. 
 
 

Inf 

Seznámení s řádem učebny, pravidly hodnocení  
Seznámení s učivem aneb co nás čeká 
Ovládání Google Workspace - gmail, google drive, kalendář - aktivní a jisté použití 
Opakování učiva z loňského roku 

Pkč 
Úvod do předmětu, seznámení s náplní předmětu a s materiálem, bezpečnost práce na 

pozemku a kolem školy. 

 

 


