
6. PLÁN (14. 11. – 27. 11. 2022) 
JMÉNO: 
8. B 

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

JČ 
ML: souhrnné procvičování pravopisu, skladba – co už umíme: VČ, VV. S: KSP, mluvený projev, líčení L: 
referáty, romantismus 

16. 11. - KSP - charakteristika literární postavy 
Opakovací práce z mluvnice 28. 11. 

M 

A: Pythagorova věta (výpočet zbývajících stran pravoúhlého trojúhelníku, řešení slovních úloh pomocí PV) 
G: těžnice a střední příčky v trojúhelníku 

 

AJ 

BŘE: 1C Podmínkové souvětí - 1. kondicionál, slovní zásoba spojená se životním prostředím. 
URB: 1C Podmínkové souvětí, slovní zásoba 1 CD 
CHOV: 1BC vyjádření množství s poč. a nepoč. pods. Jmény; podmínková věta; slovní zásoba 
NP: Green issues and Environmental problems: an introduction 

BŘE: Opakuj si slovní zásobu 1C 

URB: Opakuj slovní zásobu 1CD – test 18.11.2022 

CHOV:  --- 

Ch Částicové složení látek  

P Svalová soustava   

NJ/RJ 

Šá: Lekce 6 - práce s úvodními texty, výslovnost, názvy profesí, procvičování a prověřování probraného 
učiva 
HOR: Lektion 2.3 - Slovní zásoba - jídlo a pití. Gramatika - fráze “ich mag”, “ich möchte” použití záporu.   

 

 

F Mechanická práce, mechanický výkon  

Z  Vodstvo ČR   

D Velká francouzská revoluce 25.11.,34-40 

OV Smysly, paměť. 
24. 11. Potřeby, zájmy, hodnoty. Pocity, emoce. 
(písemné opakování učebnice str. 10 – 17) 

INF Tabulkový editor - excel  

HV Procvičování písní.  

TV Sportovní hry.  

VV Dotvářená koláž. Přinést si nůžky a lepidlo. 

PV Elektrické soustavy.  

Prostor pro učitele: 
Prosím zaplatit příspěvek na SRPŠ 300,- Kč, termín do konce listopadu 
15. 11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 
20. - 25.11.2022 - probíhá projekt Erasmus day (proto v tomto týdnu odpadnou tři odpolední hodiny - níže) 
21. 11. Kino Hvězda přednáška: Sex je náš, platba ze školní pokladny, sraz v naší třídě v 7:45, odchod v 7:50 hodin 
21.11. - odpadá PG (počítačová gramotnost), a odpadá tělesná výchova - kluci (holky mají) 



22.11. Třídní schůzka v naší kmenové třídě od 16:30 hodin. 
25.11. Odpadá poslední hodina – chemie. Žáci 8. B končí ve 12:35 hodin. 
 

Prostor pro rodiče:  

 
 


