
5. PLÁN (31. 10. – 13. 11. 2022) 
JMÉNO: 
9. A 

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

JČ 

ML: Rozvrstvení slovní zásoby. Příprava na opakovací písemnou práci. SL: Mluvený projev. 
Slohové útvary. LIT: Májovci, ruchovci, lumírovci.  
SJČ - Nauka o slovní zásobě 

3. 11. Významové vztahy mezi slovy (antonyma, 
synonyma...). Slova s časovým příznakem.  
10. 11. (pokud půjdeme na přehlídku SŠ bude 
posunuto na pátek) - 1. opakovací písemná práce 

M 

Rovnice - opakování; slovní úlohy - úvod 
Kruh, kružnice - úvod 
Zlomky souhrn 

Začněte si prosím nosit rýsovací potřeby - pravítka, 

kružítko, tužky 

 

AJ 

BŘE: 1A Moje oblíbená restaurace, anglické fráze, procvičování přítomného času 

HOR: 1A Moje oblíbená restaurace, anglické fráze, procvičování přítomného času 
BŘE: 7. 11. - test: přítomný čas prostý vs. 

průběhový 

CHOV: 31.10. UNIT 0 TEST (slovní zásoba + 

popis obrázku); 9.11. TEST PŘÍTOMNÝ ČAS 

CHOV : 1A Moje oblíbená restaurace, anglické fráze, procvičování přítomného času 

NP:  Film presentations,  Guy Fawkes night vs Halloween in the UK 

NJ/RJ 

HOR: Osobní zájmena ve 4.pádě + slovesa. Rozhovory o budoucím povolání. Slovní zásoba 

lekce 3.1 

Ci: Slovní zásoba - Berufe (povolání) Tiere (zvířata), Gramatika - časování pravidelných a 

nepravidelných sloves, neurčitý člen ve 4. pádu 

Šá: Lekce 2 – vzory podstatných jmen-dokončení, písemka z učiva 2. lekce, lekce 3- slovní 

zásoba, práce s texty 

 
Ci: 31.10. písemná práce - překlad vět+osobní 
zájmena ve 4. pádu, ústní zkoušení povolání od 7.11. 

P Testy profesní orientace, nerosty  

F Jaderná síla, jaderná energie  

Z  Řecko, Španělsko, Portugalsko  

CH Testy profesní orientace, Paliva  

D Totalitní režimy, Cesta k nové válce  

OV Křesťanství, islám.  

INF Canva – online editor  

HV   

TV   

VZ Stres a jeho vztah ke zdraví 

Test (psychohygiena-duševní hygiena, 

osobnostní a sociální rozvoj-sebepoznání, 

sebepojetí, seberegulace, sebeorganizace, 

sebekontrola). 



VV   

PV Role ve skupině Donést sešit 

SemMA Lomený výraz 1.11. - písemka; každý týden DÚ test 

Prostor pro učitele: 
31. 10. Halloween - přineste si vydlabané dýně do třídnické hodiny.  
31. 10.  Zkrácené vyučování. Výuka končí 14. 45. 
 2. 11. Předplatitelské představení Slováckého divadla - Tři sestry, skupina M, sraz v 16:45 před divadlem, začátek v 17 hodin, délka představení 2 hodiny bez přestávky. 
10. 11. Přehlídka středních škol 11.00 - 13.00 
15. 11. Třídní schůzka od 16.30 (změna termínu z organizačních důvodů) 
Prosím o kontrolu zůstatků ve školní pokladně a případné dorovnání financí.  

Prostor pro rodiče:  

 

 
 


