
13. PLÁN (27. 2. – 10. 3. 2023) 
JMÉNO: 
8. A 

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

JČ 

M: poměry mezi větami hlavními, bezespoječné spojení vět hlavních, čárka před spojkou a, vedlejší věty, 
souvětí s více větami S: výtah, výklad, mluvený projev L: generace májovců 

27. 2. diktát (zopakuj si kromě pravopisu také zápis 
přímé řeči) + poměry mezi VH 
od 1. 3. prezentujeme mluvený projev-témata i 
termín najdeš v učebně 
6. 3. grafy souvětí (poměry mezi VH, druhy VV) 

M 
A: Sčítání, odčítání mnohočlenů; násobení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem 
G: Obvod a obsah trojúhelníku (slovní úlohy) 

2. 3. pís. práce (sčítání a odčítání mnohočlenů) 

 

AJ 

BŘE: 2D: opakování would rather/ prefer; nová slovní zásoba; dokončení lekce 2 a příprava na unit test 
CHOV: 2CD: would rather/ prefer; nová slovní zásoba; dokončení L2 příprava na unit test 
NP: Travelling and discussing preferences 
URB: Dokončování lekce 2D, příprava na unit test, přinést pracovní sešit 2 

BŘE: Unit test 2 – 10.3., na lekci 3 přinést PS č. 2 

CHOV: po 6.3. test slovní zásoba 2 

URB: test slovní zásoba lekce 2 - pá 3.3.; pá 10.3. test 

unit 2 

RJ/NJ 

NJ: opakování na závěrečný test lekce 2.3 (časování sloves, slovní zásoba Jídlo, fráze Im Restaurant) 
RJ: Lekce 7 - zvratná slovesa, slovesa se změnou kmenové souhlásky 

2. 3. píšeme Test lekce 2.3 

RJ-průběžně zkouším čtení a překlad, slovní zásobu 

ústně 

2. 3. - písemné opakování koncovky sloves (viz U 103 

zelená tabulka), slovesné vazby odlišné od češtiny (viz 

U 100 zelená tabulka) 

P Trávicí soustava, Vylučovací soustava  28.2. Laboratorní práce OS, DS 

F Elektrické napětí, elektrický proud  

Z  Chemický, Spotřební průmysl ČR  

CH Názvosloví oxidů, zástupci oxidů 3.3. písemné opakování - názvosloví halogenidů 

D Evropa se mění    14.3. - Test – Revoluce v roce 1848 (str. 58-62) 

OV Volby v ČR 
9. 3. Stát, historický vývoj českého státu, typy a 
funkce státu – test 

INF Canva - infografika  

HV Hudební divadlo 3. 3. odevzdat do učebny referáty 

TV   

VV   

PV   

Prostor pro učitele: 
8. 3. předplatitelské představení ve Slováckém divadla: Romeo a Julie, délka představení 3 hodiny včetně přestávky, sraz v divadle v 16:45, začátek v 17 hodin, kartičky 



s sebou   
6. 3. není výuka Tv 

Prostor pro rodiče:  

 
 


