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Měsíční plán VII.A Únor 2022 

Informace 
• Aktuální informace zasílány e-mailem + na webu školy 
• Po jarních prázdninách plánuji zrealizovat odložené triády – pošlu Vám informaci o 

rezervací časů ne e-mail  

Akce, 
pomůcky 

• 4.2. – pololetní prázdniny 
• 6.-11.2. – lyžařský kurz 
• 14.-18.2. – jarní prázdniny 
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• Neohebné slovní druhy – stupňování příslovcí, druhy předložek, spojek, částice + citoslovce 

– pravopis příslovcí – mě/mně, spřežky; pravidelná pravopisná cvičení – středa – komplexní 
pravopisné jevy (mimo velkých písmen); prozaické žánry 
 

• Operace s racionálními čísly. Procenta. Přímá a nepřímá úměrnost. Trojčlenka. Konstrukce. 
   

• Pohybové zákony, posuvné a otáčivé účinky síly. Souhrnný test z Newtonových zákonů na 
konci měsíce. Práce na projektech, zadání projektů na classroomu. 
 
   

• Obratlovci (obojživelníci, plazi). Průběžně testy. 
  

• Amerika (poloha, povrch, vodstvo, podnebí). Průběžně testy. 
 
 

•   Kultura raného středověku - vyhledávání informací. Společnost ve vrcholném a pozdním 
středověku (po probrání opakovací test).  
   

• Základy algoritmizace programování; Rozšíření jazyka Scratch o knihovny pro Micro:bit; 
Cvičení v jazyce Scratch, logika, smyčky, komunikace; Lego WeDO a Lego Mindstorms – 
základy programování; Data – podstata, struktury, základy; Základy hardwaru počítačů a 
robotů; Vlastní návrhy algoritmů; Testy       (p. u. Pátek) 
 

• Zadání aktivity komponenty pc - projekt na půl roku; Práce s imovie - střih videa (p. u. 
Řebíček)  

 
• V únoru začneme čtvrtou lekci zaměřenou na Londýn a jeho památky, popis cesty, 

používání členů a předložek. Zopakujeme dosud probrané časy a nepravidelná slovesa. 
Přečteme si o New Yorku a o moru v Londýně . Průběžně budeme psát testy na probranou 
slovní zásobu a gramatiku. 
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• První pomoc - úvod, KPR, traumatické stavy 

 
• Kultura (význam, druhy), kulturní instituce. Průběžně testy. 

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


