
14. PLÁN (13. 3. – 24. 3. 2023) 
JMÉNO: 
8. A 

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

JČ 

M: Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami, SP, SS 
S: výtah, sci-fi (příprava na slohovou práci) 
L: májovci, ruchovci, lumírovci 

13. 3. grafy souvětí (druhy VV, poměry mezi VH) 
20. 3. souhrnné doplňovací pravopisné cvičení, grafy 
souvětí 
Nezapomínejte si připravovat mluvený projev podle 
rozpisu v claasroomu. 

M 
A: násobení mnohočlenů jednočlenem a mnohočlenem, úvod do algebraických vzorců 
G: obvod a obsah trojúhelníku; rovnoběžníky 

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

23. 3. pís. práce (obvod a obsah trojúhelníku) 

AJ 

TOA: U3AB Talking about jobs and job positions 
URB: U3AB Talking about jobs and job positions; gramatika will 
CHOV: L3 – Hire Me! Úvod do nové lekce, nová slovní zásoba, gramatika will 
NP: Work and Jobs:  different professions 

TOA: Test celá U2 14.3. Uč se slovíčka U3AB. Přines si 

pracovní sešit díl 2. 

CHOV: na testu slovíček se domluvíme v hodině 

URB: 24.3. test ze slovíček 3AB 

RJ/NJ 

RJ: Lekce 7 – slovesa se změnou kmenové souhlásky-příprava na písemnou práci, lekce 8 - slovní zásoba-
naučit se a přepsat do slovníčků 
NJ: Lektion 3.1 - Mein Alltag – gramatika: přivlastňovací zájmena, 4. pád osobních zájmen, slovní zásoba: 
rodina 

RJ: Průběžné zkoušení slovní zásoby, čtení/překlad 

textu. 

NJ: noste si již modré pracovní sešity a učebnice 

P Vylučovací soustava  21.3. Písemné opakování trávicí soustava  

F Elektrické napětí, elektrický odpor  

Z  Průmysl stavebních hmot, skla, keramiky, Služby ČR Test: Chemický a spotřební průmysl 

CH Názvosloví oxidů, zástupci oxidů, kovy 24.3. písemné opakování názvosloví oxidů 

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

OV Politické strany  

INF Zpracování dat – vztahy mezi tabulkami a grafy  

HV Hudební divadlo, společný zpěv  

TV   

VV   

PV   

Prostor pro učitele: 
16. 3. přednáška Šikana, kyberšikana, … délka 80 minut od 8:30 v KK, odchod ze školy v 8 hodin, po návratu pokračuje výuka podle rozvrhu, vstupné 70,- Kč bude hrazeno 
ze školní pokladny, zkontrolujte, zda máte dostatečnou hotovost 

Prostor pro rodiče:  



 
 


