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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 

7.A 
MĚSÍC: září 

INFORMACE PRO RODIČE 

 
 
 
 

5.-6.9. Harmonizační pobyt – Juniorcamp Nové Město p.S.  
11.9. focení tříd  
12.9. 17:00 třídní schůzky SRPDŠ  
13.9. volby do žákovského parlamentu  
18.9. výbor SRPDŠ (17-18:30)  

 UČIVO

ČJ Seznámení s obsahem učiva 7. ročníku, kritérii hodnocení. Opakování učiva 6. ročníku, 
zahajovací prověrka, diktát. Pravopisné opakování - průběžně. 

M Učebnice a sešity, pravidla hodnocení. Vennovy diagramy, desetinná čísla. Zahajovací 
prověrka. 

AJ 

Nová učebnice Project 3 - Introduction - opakování učiva z minulého roku, menší 
gramatický test - čas přítomný a minulý. 
Seznámení s učebnicí Project 3 a pravidly hodnocení. Introduction  a Unit 1- 
 základní fráze, představování, opakování základní gramatiky a známé slovní zásoby, 
malé kontrolní testy. 

D Seznámení s obsahem učiva, učebnicí, historickou mapou, kritérii hodnocení, systémem 
práce, opakování učiva - Pravěk. 

P 
Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Na každou hodinu budeme potřebovat 
učebnici a sešit. Připomeneme si učivo z předchozího ročníku. Tématem budou rostliny, 
jejich funkce, význam, využití, ochrana a zásady při manipulaci s přírodním materiálem. 

Z Učebnice a sešity, pravidla hodnocení. Světadíly a oceány – práce s mapou. Stát a 
hranice. 

F 
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. 

Vv 

Milá 7A, přeji mnoho úspěchů v tomto školním roce.  
Na výtvarnou výchovu budete potřebovat následující pomůcky: plastový ubrus na 
pokrytí lavice, vodovky, tempery, voskovky, štětce - tenký a silnější, gumu, tužku č. 1, 
nůžky, lepidlo, kelímek na vodu, hadřík. To vše v plastové krabici, jak už jste zvyklí. 
V měsíci září se budeme  učit např. stínování při kresbě zátiší. 

Vkz Úvod do předmětu, vysvětlení pojmů, závislosti. 
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Inf 

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

 POZNÁMKY

 

 


