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Čj

Září 2022

• 5. 9. Focení tříd
• 7. až 9. 9. harmonizační dny – Janov nad Nisou 457
• 13. 9. v 17:00 společné třídní schůzky - 2. stupeň
• 28. 9. Den české státnosti
Seznámení s hodnocením; Opakování učiva 6. ročníku; Slovesa; Zahajovací kontrolní práce + diktát
(termín bude upřesněn); Úvod k výuce slohu; Pravidelná pravopisná cvičení. Každý bude mít knihu
určenou pro dílny čtení – kniha příběhová

M

Pravidla hodnocení. V září budeme dále pokračovat Hejného metodou, pojedeme podle učebnice B,
C. Zopakujeme, co jsme se naučili v loňském roce. (Především zlomky, desetinná čísla, úhly). Na konci
září úvodní písemná práce. Mít připraven fix, tabulku a rýsovací pomůcky.

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 národů, rozpad a zánik
římské říše, vznik nových státních útvarů. Zahajovací test – termín bude upřesněn v Edookitu.

Z

Úvod do předmětu, pravidla práce a hodnocení; revize látky z loňského
ročníku, rozdání učebnic a sešitů.

Inf

Př

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
Opakování učiva 6.ročníku se zaměřením na hmyz. Seznámení s obsahem 7. ročníku, hodnocení.
Úvod – obratlovci.

Čvs

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

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.

Aj

Vkz

Seznámení s navazující učebnicí Project 3. Pravidla hodnocení. Opakování látky 6. ročníku. Úvodní
lekce. Přítomný čas prostý a průběhový. Unit 1: minulý čas – pravidelná a nepravidelná slovesa.
Slovní zásoba Moje rodina. Průběžné testy na probranou látku a slovní zásobu.
Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, drogy a závislosti
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