
8. PLÁN (12. 12. – 22. 12. 2022) 
JMÉNO: 
8. A 

 Učivo + str. v učebnici DÚ; co si připravit, testy 

JČ 
M: souvětí souřadné, poměry mezi větami hlavními, S: líčení, L: referáty, Mácha - dokončení, B. Němcová  

M 
A: Mocniny s přirozeným mocnitelem, pravidla pro počítání s mocninami 
G: Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 

15. 12. Pís. práce - užití Pythagorovy věty + druhá 

mocnina a odmocnina 

AJ 

BŘE: 1D Gramatika - Trpný rod, Vánoce 
CHOV: Dokončení lekce 1; Vánoce 
URB: Vánoce, úvod do lekce 2 
NP:  New Years traditions and Christmas holiday plans 

CHOV: 19.12. Test trpný rod (překlad) 

URB: 16.12. Test na lekci 1 

RJ/NJ 
Šá: Lekce 6 - osobní zájmena, procvičování a prověřování probraného učiva, upevňování řečových 
dovedností 
NJ: Weihnachten, Essen, Obst und Gemüse 

Šá: 13. 12. Písemka, viz classroom 

NJ: 13.12. Zkoušení ústní Obst und Gemüse 

P Oběhová soustava, krevní skupiny    

F Výkon, příkon, Účinnost  

Z  Půdy, Biota ČR  

CH Periodická soustava prvků, vodík  

D České země na počátku převratných změn Test – 13.12. - Velká francouzská revoluce 

OV Stát - úvod. Historický vývoj českého státu.   

INF Tabulkový editor  

HV Společný zpěv, koledy, vánoční písně  

TV   

VV   

PV   

Prostor pro učitele: 
Zkrácené vyučování 21. a 22. 12. 
21. 12. - Vánoční Kroměříž, sraz v 8 hodin u zadní brány školy, předpokládaný návrat kolem 13. hodiny, obědy budou odhlášeny, jízdné bude uhrazeno ze školní pokladny, s 
sebou kapesné, kartičku pojišťovny, případně jídlo a pití (návštěva vánočních trhů, zámecké zahrady, zoo, památky města) 
Prosím zkontrolujte si finance ve školní pokladně, případně pošlete co nejdříve peníze. 
22. 12. - vánoční besídka - program - připraví si žáci ve skupinkách, dárečky - zájemci, případně vycházka po okolí města - trhy – podle zájmu, slavnostní oběd 12:10 – 
12:40 hodin, prosím o přihlášení obědu i ty, kteří běžně nechodí.  
23.12. - 2.1.2023 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - poučení o BOZP 



Prostor pro rodiče:  

 
 


