
7. PLÁN (28. 11. – 11. 12. 2022) 
JMÉNO: 
9. A 

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

JČ 

ML: Rozbor stavby slova x slovotvorný rozbor. Tvarosloví. Sl: Charakteristika LIT: Literární pojmy 
SJČ - Literatura 

1. 12. Diktát 
8. 12. Rozbor stavby slova, slovotvorný rozbor 

M 
slovní úlohy - o pohybu, společná práce, …...;  
Kruh, kružnice - úvod 

Noste rýsovací potřeby 

PS 8 ročník - A + G 

AJ 

BŘE: U1 Dokončení lekce 1, procvičování minulého času 

 
BŘE: 5. 12. Test: minulý čas prostý 

CHOV: 7.12. test slovní zásoba L1AB 

 HOR: Dokončení 1.lekce. Rozhovory v restauraci. 

CHOV: U1 Gramatika minulého času, nová slovní zásoba 
NP: Advent traditions+Mikulas/School life in the UK vs USA 

NJ/RJ 

RJ: Lekce 3: sloveso jet/jít, orientace ve městě, časování sloves, vazby, procvičování a prověřování 
probraného učiva 

Ci: Slovní zásoba - Tiere. Gramatika - použití záporu kein X nicht, časování slovesa mögen, 

möchten 

HOR: Nová slovíčka a fráze- popis domu a mého vysněného domu. Použití předložek 

 

P Minerály 13.12. Písemné opakování prvky 

F Jaderná energie  

Z    

CH Alkany,alkeny 6.12. písemné opakování alkany 

D Konec Československa, Umění, kultura, věda a technika ve 20.a 30. letech 25.11. Test - Totalitní režimy 

OV Prezidentské volby 2023 - příprava plakátů.  

INF Online editor Canva  

SeM Lomené výrazy - kdy má výraz smysl   opravná písemka; Každý týden odevzdáváte test 

HV Vánoční písně.  

TV   

VZ Manipulativní reklama a informace (média, sekty, agrese) 
12.12. Změna místnosti - kuchyňka (počkáte před 

ní, děkuji) 

VV   



PV   

Prostor pro učitele: 
2. 12. Louskáček - Klub kultury UH (představení trvá 10.30 - 11.50), odchod ze školy v 10.00, plánovaný návrat 12.20 
7. 12. SŠPHZ - Zážitkové dny (akce trvá 8.50 - 12.00), odchod ze školy 8.30, plánovaný návrat 12.00 
9. 12. Vánoční jarmark – 17.00 - 19.00, sraz dětí bude upřesněn, počítám se všemi dětmi, zajišťujeme mimo našeho stánku, stánek s občerstvením 
Prosím do 8. 12. noste výrobky k prodeji na vánoční jarmark. 
V příštím týdnu proběhne školní kolo olympiády z českého jazyka. 
Prosím zkontrolujte si finance ve školní pokladně, případně pošlete co nejdříve peníze. Děkuji 

Prostor pro rodiče:  
 


