Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 7. A

Měsíc: září
Informace pro rodiče

 3. 9.
 4. 9.
 7. 9.

Zahájení školního roku (8:00 – 10:45)
Výuka dle rozvrhu
Běžíme si pro1
(sportovní akce pro děti a rodiče od 16 hodin)
Odjezd do Anglie pro účastníky výjezdu
Sběr papíru
Projektový den (podrobnosti během měsíce)
Třídní schůzky od 17.00 hod.
Státní svátek






16.9.
18. 9.
18.9.
25.9.
 28. 9.

ČJ

AJ

NJ

D

 Tvarosloví – opakování učiva
Slovní druhy
Podstatná jména
Přídavná jména
Slovesa
Druhy umění, literární druhy a žánry














Opakování učiva 6. ročníku
Holidays/Unit 3: was X were, kladná a záporná věta
Pravidelná a nepravidelná slovesa: úvod
Slovní zásoba 3. lekce
Seznámení s němčinou a německy mluvicími zeměmi
Fonetická cvičení, jazykolamy
Abeceda, číslovky 0-20
Pozdravy
Mein Profil – Kdo jsem a odkud pocházím
Opakování učiva ze 6. ročníku
Osídlení Evropy po rozpadu Západořímské říše
Život barbarských kmenů
Přijímání křesťanství

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Z

M

Př

F

INF

 Afrika – regiony
 Austrálie
Opakování učiva 6. ročníku
 Desetinná čísla a početní operace s nimi
 Dělitelnost přirozených čísel
 Úhly
 Opakování učiva 6. ročníku
 Systém živočichů
 Strunatci – znaky; Pláštěnci, Bezlebeční
 Obratlovci - znaky
 Opakování převodů jednotek síly, délky, hmotnosti, objemu
 Čas - převody jednotek, měřidla
 Teplota - měření teploty
 Hustota - zavedení veličiny
 Průběžné psaní testů
 Opakování – bezpečná práce u počítače
 Opakování – textové editory a procesory
 Bezpečné chování na internetu a autorský zákon (licence)

Poznámky
 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, tak musí donést potvrzení od lékaře
nejpozději do 27. září 2018.
 V úterý 18. 9. 2018 proběhne sběr papíru a PET lahví.
Kontejnery budou přistaveny na stejném místě jako obvykle,
tzn. vedle školního hřiště naší ZŠ, v pondělí 17. 9. 2018 po 16.
hodině. Kontejnery pro jednotlivé suroviny budou označeny.
Prosíme rodiče, aby dbali označení.
 Přeji našim sedmákům úspěšné vykročení do školního roku
2018/2019, hodně úspěchů a plno pěkných zážitků. Rodičům a
učitelům hodně trpělivosti, čeká nás náročný ročník.
V. Machová

