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Měsíční plán 

Třída: 7. A Měsíc: září 

Informace pro rodiče 

 1. 9.         Zahájení školního roku v 8:00h (1. vyučovací hodina)  

+testování žáků 

 2. 9.         Třídnické práce (konec výuky ve 13:30h) 

 3. 9.         Dopoledne týmových aktivit 

 6. 9.         Výuka dle rozvrhu + testování žáků  

 9. 9.         Testování žáků 

 23. 9.       Třídní schůzky v 17:00 hodin 

 28. 9.       Státní svátek 

 1. 10.       Dračí den + drakiáda 

 4. 10.       Zahájení činnosti zájmových kroužků 

Učivo 

ČJ 

 Procvičování a prohlubování učiva 6. ročníku 

 Význam slov (sousloví, rčení, citově zabarvená…) 

 Nauka o tvoření slov (obohacování slovní zásoby, 

slovotvorný rozbor) 

 Psaní i/y po obojetných souhláskách 

AJ 

 Opakování učiva 6. ročníku 

 PROJECT 2 UNIT 3 

 Phrases with at/on/in 

 Past simple: to be 

 Holiday vocabulary 

 Ir/regular verbs 

 Holiday problems 

NJ 

 Seznámení s němčinou, pokyny k předmětu 

 Německy mluvící země, abeceda, výslovnost 

 Mein Profil – Wortschatz 

 

D 

 Starověká Indie a Čína 

 Opakování učiva ze 6. ročníku 

 Středověk - rozdělení 

Z 
 Pevniny a oceány 

 Státy a hranice 
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M 
 Opakování 6.ročníku– početní operace s desetinnými čísly a 

zlomky, dělitelnost přirozených čísel, úhel, osová souměrnost 

Př 

 Opakování učiva 6. ročníku 

kmen: Členovci- korýši, stonožkovci 

kmen: Ostnokožci 

charakteristika ekosystému ČR 

F 

 OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍK 

POHYB TĚLESA 

 klid a pohyb tělesa 

 popis pohybu (trajektorie, dráha, čas) 

 druh pohybu 

INF 

 Bezpečnost práce s počítačem 

 Bezpečný internet a chování na internetu 

 Práce s daty – digitální stopa 

Poznámky 

 2. 9. si děti přinesou přezůvky, ručník, kapsář. 

 V pondělí 6. 9. si děti donesou všechny pomůcky dle seznamu. 

 Do 6. září obalit učebnice, pracovní sešity a sešity. 

 Cvičební úbor na TV (do tělocvičny i na ven): tričko, mikinu, kraťasy, 

tepláky, sportovní obuv. Vstup do tělocvičny pouze v obuvi se světlou 

podrážkou. Pokud má žák nějaká zdravotní omezení pro TV, musí 

přinést potvrzení od lékaře nejpozději do 30. září 2020. 

 Elektronické přihlašování do zájmových kroužků na webu školy od 7. 

9. – 24. 9. 2021. Platba kroužků nejpozději do 24. 9. 2021. 

 

 Všem žákům přeji úspěšný start do nového školního roku a 

co nejdelší prezenční docházku do školy   

Veronika Odvárková 

 


