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Měsíční plán 7. A

Informace
a akce

Čj

M

Říjen 2022

10. 10. ředitelské volno
13. 10. přespávání žáků z parlamentu ve škole
15.10. dobrovolnictví v rámci Nature runu
26. a 27. 10. jsou podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek - den vzniku samostatného Československého státu
Tvarosloví – slovesa - způsob u sloves - podmiňovací způsob + rod - činný a trpný; pravopis - stále
opakovat vyjmenovaná slova, koncovky jmen + nově koncovky sloves; literatura - žánry prózy
V říjnu nás čeká Osová souměrnost, Zlomky a Středová souměrnost. Malé testy jednou týdně. Stále
nosit rýsovací pomůcky.

D

Raně středověké říše (Franská říše, počátky Anglie a Německa, Byzanc, Arabové a islám).
Prezentace vybraných témat.

Z

Přírodní poměry Afriky, obyvatelstvo, regiony. Průběžně testy.

Inf

Zadání projektu tvorba videa na zvolené komponenty pc. Seznámení s video editorem

Př

Obratlovci - úvod. Paryby - žraloci, rejnoci - způsob života, vybrané druhy, zajímavosti, ekologie,
ochrana.

Čvs

Komunikace (verbální, neverbální); Asertivita.

F

Vypracování projektu Průměrná rychlost mého vozítka. Zprávu (zápis protokolu) děti pošlou
elektronicky do kurzu v Google Classroom, vozítko přinesou do školy. Termín odevzdání projektu je
31.10. Budeme probírat rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu. Laboratorní práce
bude zaměřena na odečítání z grafů, měření rychlosti. Test budou děti psát z kapitol o klidu a
pohybu těles, dělení pohybů. Sledujte úkoly v kurzu v Google Classroom.

Aj

V říjnu dokončíme první lekci - My life - věnujeme se minulému času a správnému tvoření
kladných, záporných vět a otázek. Učíme se nepravidelná slovesa - viz. pracovní sešit. Kromě
menších kontrolních testíků nás čeká také první Unit test. Na konci měsíce si uděláme hodinu na
téma Halloween.

Vkz

Drogy a závislosti, alkohol a kouření
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