
10. PLÁN (15. 1. – 29. 1. 2023) 
JMÉNO: 
8. B 

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

JČ 

ML: pololetní písemná práce, poměr vylučovací, příčinný, důsledkový -U59-60 teorie S: koncepty 
slohových prací na 18. 1. + líčení letní den/noc, 2. KSP-čistopis v únoru L: referáty z četby dle rozpisu, 
postupné seznamování s představiteli generace májovců 

16. 1. pololetní písemná práce 
17. 1. odevzdat čtenářský deník (2 zapsané knihy) 
Do 19. 1. stále platí možnost opravit si známku z 
mluveného projevu a prezentace přečtené knihy 

M 
A: Výrazy s proměnnou - zápis, hodnota výrazu; Mnohočleny - zjednodušení, sčítání, odčítání 
G: kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku, obvod a obsah trojúhelníku 

16. 1. opravné písemné práce 

27. 1. číselné výrazy, výrazy s proměnnou 

AJ 

BŘE: U2 Friends forever - charakterové vlastnosti, přátelství - nová slovní zásoba 
URB: 2BC Předpřítomný čas 
CHOV: Opakování a dokončení L1; úvod do L2; L2A Friends - nová slovní zásoba 
NP: Going Green: How we can help our Environment 

BŘE: 17. 1. Unit test 1 

URB: procvičuj slovní zásobu 2CD 

CHOV: 17.1. UNIT TEST 1 

RJ/NJ 
HOR: Aktionsseiten/Projekt - Meine Schule – Traumschule 

Šá: lekce 7- práce s úvodním textem, slovní zásoba, slovesné vazby odlišné od češtiny, slovesa 

Šá: 19. 1. písemka z učiva 6. lekce (osobní 

zájmena 3. a 4. pád, slovesa líbit se, zajímat) 

P Dýchací soustava  
19.1. Písemná práce oběhová soustava - více info v 
classroomu   
 

F Vodič a izolant v elektrickém poli 25.1. Test – El. Náboj, el. pole 

Z  Zemědělství ČR, průmysl ČR  

Ch Halogeny, názvosloví halogenidů 
16.1. značky prvků I., II. A. skupiny 
23.1. značky prvků 
27.1. názvosloví halogenidů 

D Průmyslová revoluce 27.1. test - zadání bude v Classroom 

OV Typy států  

INF Základy algoritmizace  

HV Opakování písní  

TV Kondiční cvičení  

VV Zimní rozjímání  

PV   

Prostor pro učitele: 
 

Prostor pro rodiče:  

 
 


