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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 7.B MĚSÍC: ZÁŘÍ 

INFORMACE PRO RODIČE 

12. 9. Focení žáků školy  

13. 9. Třídní schůzky 2. stupně 17:00 - 18:00  

14. 9. Volby do žákovského parlamentu  

19. 9. Výbor SRPDŠ  

28. 9. Státní svátek – Den státnosti  

 

UČIVO 

ČJ 

.  
Seznámení s hodnocením; Opakování učiva 6. ročníku - slovní druhy; Úvod k výuce literatury a slohu - dílny 
čtení + pravidla; Zahajovací práce + diktát - termín bude upřesněn; Pravidelná pravopisná cvičení  
Každý bude mít knihu určenou pro dílny čtení - kniha příběhová - bude zůstávat ve třídě v boxech - 
povinné!!! ( vyučující B. Terčová) 

 
 

M Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu.  Opakování učiva 6. ročníku. Zahajovací prověrka. ( vyuč. R. 
Přibilová) 

AJ Seznámení s učebnicí Project 3. Opakování přítomných časů, minulého času a slovní 
zásoby. Pravidelná a nepravidelná slovesa. Životní etapy, rodina. 

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

F 
Fyzika: Řád učebny, bezpečnost práce při hodinách fyziky. Opakování učiva 6. ročníku - fyzikální veličiny a 
jejich měření. Hustota. Pohyb a klid tělesa. Trajektorie, dráha, druhy pohybů. Rychlost - odvození vztahu, 
výpočty. 

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

Z 
Rozdělení světa, státy a jejich hranice, rozdíly ve státním zřízení. Afrika – úvod, přírodní poměry.( 

vyučující A. Kohoutová) 

D 
 
Opakování učiva 6. ročníku. Práce s učebnicí, historickou mapou, dokumenty. Historické prameny, čas. 
Aktuálně - sv. Václav. ( vyučující J. Tempírová) 

VKZ 

  
 Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, závislost 
 

 

Inf  Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou (z minulého 
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školního roku) – po celé 1. pololetí; 
Opakování Word – souhrnný test 
Průběžné vyhledávání a práce s internetem. 
Google Apps – Google Drive, Gmail 
Práce s ipady 

( vyučující – T. Řebíček) 
 

PKč 

 
Úvod do předmětu, seznámení s činostmi a s materiálem, bezpečnost, práce na pozemku a kolem školi 
 
( vyuč. T. Bindr) 

 

 

 


