
6. PLÁN (14. 11. – 27. 11. 2022) 
JMÉNO: 
9. A 

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

JČ 

ML: Rozvrstvení slovní zásoby podle původu. Stavba slova. Tvoření nových slov. SL: Mluvený 
projev. Slohové útvary. LIT: Májovci, ruchovci, lumírovci. Práce s textem. 
SJČ - Nauka o slovní zásobě. Krátké testy. Pravopis. 
 

24. 11. Způsoby obohacování slovní zásoby 

M 

slovní úlohy; Kruh, kružnice - úvod 
Zlomky ještě je neopouštíme. Je potřeba je dobře umět 
 

Noste rýsovací potřeby 

PS 8 ročník - A + G 

AJ 

BŘE: 1B, moje oblíbená restaurace, dialogy v restauraci, projekty ve skupinách   
 

BŘE: Opakuj si slovní zásobu první lekce 

HOR: Opakuj si slovní zásobu první lekce 

CHOV: 16.11. TEST PŘÍTOMNÝ ČAS HOR: 1B, moje oblíbená restaurace, dialogy v restauraci 
 

CHOV: Dokončení gramatiky přítomného času; lekce 1AB 
 
NP:  Thanksgiving traditions and meals, Some other national cuisines 

NJ/RJ 

Šá: Lekce 3 - práce s texty, slovní zásoba, zastávka x stanice, příslovce tam, výslovnost, řečové 
dovednosti, procvičování a prověřování probraného učiva 
Ci: Berufe – prezentace. Slovní zásoba Tiere = zvířata. Gramatika - časování slovesa mögen, slabých i 
silných sloves. 

HOR: Berufe – slovní zásoba. Gramatika - časování slovesa mögen, slabých i silných sloves. 
 

 
Ci: odevzdání prezentací - 21. 11. 

P Nerosty  

F Jaderná energie  

Z  Španělsko, Portugalsko Test: 14.11. Itálie Řecko 

CH Uhlovodíky - alkany  

D Konec Československa, Umění a věda a technika ve 20. a 30.letech 25.11. Totalitní režimy- cesta k nové válc 

OV Budhismus, hiduismus  

INF Canva  

HV Procvičování písní.  

TV   

VZ Přenosné a nepřenosné nemoci a ochrana před nimi 
14.11. Ti, kteří nepsali test z témat osobnostní a 
sociální rozvoj, psychohygiena si jej napíší.  



VV   

PV   

SeM Podmínky lomeného výrazu 16.11. Opravná písemka 

Prostor pro učitele: 
15. 11. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí. Třídní schůzky od 16.30 v jídelně školy - Informace k přijímacímu řízení, poté přesun do naší třídy (učebna OV) 
16. 11. FAkespace – JEDNA vyučovací hodina (bude upřesněno v Bakalářích - ŽK) - hra s lektorem - Fakescape je vzdělávací hra na principu šifrovačky a únikovky, která 
rozvíjí kritické myšlení a schopnost odhalovat fake news. Ve skupinách po 4-6 se hráči stanou novináři v roce 2028. Jejich úkolem bude odhalit padoucha - kandidáta na 
prezidenta ve volbách 2028, který nejvíce manipuluje. Cílem hry je "chytit" kandidáta, v co nejkratším čase a porazit ostatní skupiny - "redakce". Na hru naváže reflexe 
jednotlivých úkolů, v níž se zaměříme i na konkrétní případy fake news, a na to, jak se nenechat napálit. 
18. 11. Expozice Věznice - sraz v 8.00 před školou, od 3. vyučovací hodiny dle rozvrhu 
21. 11. Přednáška “Sex je náš, když ho znáš” - sraz v 8.00 před školou, od 4. vyučovací hodiny dle rozvrhu  
21. 11- Zkrácené vyučování. Výuka končí 14. 45. 
 2. 12. Louskáček - baletní představení na Klubu kultury v UH  

Prostor pro rodiče:  
 


