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Měsíční plán VII.A Říjen 2021 

Informace • Platby za SRPDŠ a pracovní sešity – Kdo neuhradil ještě částku 885,- prosím do 10. října 

Akce, 
pomůcky 

• 7.10. – 17h – schůzka výboru SRPDŠ 
• 22.10.- Písmohraní – Severočeské muzeum – v rámci hodiny Čvs a Vv (zaplatím z fondu) 
• 27.10. a 29.10.– podzimní prázdniny 
• 28.10. – státní svátek 
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• Zopakování všech probíraných pravopisných jevů + úvod do skladby – podmět a přísudek; 

pravidelná pravopisná cvičení; frazémy – ustálená spojení (přísloví, pořekadla, rčení);nácvik 
čárek v souvětí (jednoduchá varianta – podle počtu vět v souvětí) 

• Každý bude mít svoji knihu určenou pro dílny čtení – kniha příběhová – nutné !! 
 

• Opakování operací s desetinnými čísly. Objem, povrch a síť těles. Obsah rovinných útvarů. 
Funkce. Úlohy ve stovkové tabulce. 
  

• Prezentace zadaných fyzikálních projektů (termíny sledujte v edookitu), druhy pohybů, 
trajektorie, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, laboratorní práce, výpočet příkladů na 
rychlost a dráhu rovnoměrného pohybu 
  

• Obratlovci (paryby, ryby). Průběžně testy. 
  

• Afrika (regiony, problémy regionu). Průběžně testy. 
 
 

•  Francká říše. Německo a Svatá říše římská. Francie. Anglie. (OPAKOVACÍ TEST) 
  
 

• Zadání dlouhodobého projektu na komponent pc; Úvod do historie pc, počítačové 
jednotky; Střih vide v iMovie a dalších programech 
  (p. u. Řebíček) 

 
• V říjnu dokončíme první lekci - zopakujeme minulý čas, nepravidelná slovesa, rozšíříme si 

slovní zásobu na příbuzenské vztahy, oblíbené a neoblíbené činnosti. Stále budeme psát 
kontrolní testy na probranou látku. (p. u. Pavelčáková) 

  
• Drogy a závislosti - alkohol a cigarety 
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       Čvs 

 

• Komunikace (druhy, význam, pravidla komunikace, asertivita). 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


