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Měsíční plán VII.A Prosinec 2021 

Informace 
• Triády – Nejsem nyní schopna říct, kdy se triády uskuteční. Ale rozhodně s nimi počítám a 

až budu vědět termíny, ozvu se Vám. 
• Třídní vánoční besídka – termín s dětmi dohodneme a upřesníme 

Akce, 
pomůcky 

• 10.12. – Vánoce v muzeu – vybereme 50Kč 
• 15.12. – Den vánočního oblečení 
• 20.-22.12. – Dny ředitelského volna 
• 23.12.-2.1.2022 – Vánoční prázdniny 
• 3.1. – Zahájení výuky v novém roce 
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• Opakování všech probíraných pravopisných jevů; slovesa – shoda podmětu (i 

několikanásobného) s přísudkem; nácvik čárek v souvětí (jednoduchá varianta – podle 
počtu vět v souvětí); dílny – Vánoce – vánoční zvyky, přání, tradice – texty s vánoční 
tematikou  
 

• Operace s racionálními čísly. Procenta. Příklady se závorkami. Souměrnost středová a 
osová. Rovnice. Funkce. 
   

• Vzájemné působení těles, síla (značka, jednotka, zobrazení, zakreslení v měřítku), skládání 
sil, rozklad sil, posuvné účinky a otáčivé účinky síly, otázky z fyzikálního adventního 
kalendáře, laboratorní práce budou zaměřené na měření sil siloměrem a pokud bude sníh, 
půjdeme demonstrovat silové působení ven. Na začátku prosince budou probíhat 
prezentace projektů (přesun z listopadu). 
   

• Obratlovci (ryby - stavba těla, smysly, druhy). Průběžně testy. 
  

• Austrálie (pojmy, poloha, rozloha, vodstvo, podnebí). Průběžně testy. 
 
 

•   Byzantská říše. Arabové a Turci -  (opakovací test). Křížové výpravy. Vikingové. 
   
 

• Prezentace výstupů z aktivity komponenty pc - postupně budeme procházet všechny 
komponenty (p. u. Řebíček) 

 
• Dokončíme 2 lekci  a napíšeme kontrolní test. Ve třetí lekci se naučíme používat minulý 

průběhový čas a zopakujeme minulý čas prostý a nepravidelná slovesa. Připomeneme si 
také základní fakta o Velké Británii. Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 
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• Drogy a závislosti - tvrdé drogy, příběh Katky 
 

• Komunikace (pravidla komunikace, asertivita). 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


