
10. PLÁN (16. 1. – 29. 1. 2023) 
JMÉNO: 
9. B 

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

JČ 

Číslovky, slovesa a jejich mluvnické významy, přechodníky, slovesné třídy a vzory, LV - přísloví 16. 1. - opakovací prověrka 

M 

Válec - povrch, objem; opakování kružnice, kruhu; opakování - kružnice opsaná, vepsaná; opakování - 
násobení, dělení desetinných čísel, mocniny, kvadratické vzorce. 

Je potřeba mít rýsovací potřeby  

Budeme hodně opakovat na co jsem narazila, že je 

potřeba projít. 

AJ 

BŘE: 2A Plánování aktivit – co děláme o víkendu, jak se bavíme, kam chodíme, Gramatika - 
předpřítomný čas 

BŘE: Opakuj slovní zásobu 2AB 

HOR: Opakuj slovní zásobu 2AB 

CHOV: Test minulý čas (datum upřesníme) 

 

HOR: 2AB Plánování aktivit/ve vodním parku – co děláme o víkendu, jak se bavíme, kam 

chodíme, Gramatika - předpřítomný čas 
CHOV: Gramatika minulého času 
NP: The United Kingdom: Lifestyles in England, Scotland, Wales, and N Ireland 

NJ/RJ 

HOR: Prezentace- můj vysněný pokoj, domácí práce, způsobová slovesa  müssen, können 

CI: slovní zásoba: Mein Haus, gramatika: přivlastňovací zájmena unser, euer, způsobová slovesa 

können, müssen 

Šá: lekce 3 – sloveso moci, infinitivní věty 

HOR: Test 17.1. - Popis domu, slovíčka 3.2 
CI: 17. 1. test lekce 3.1 
Šá: 17. 1. písemka z učiva 3. lekce slovesa jet/ jít 
 

P Horniny  20.1. Pracovní list - opakování minerály po oxidy  

F Vnitřní energie a teplo 16.1. Test - Jaderná energie 

Z  Dokončení prezentace států Evropy. Pololetní hodnocení.  

CH Deriváty uhlovodíků 26.1. pís.opak.areny 

D Svět a ČSR po 1. SV - opakování; Válka začíná v Evropě Test 17. 1. - str. 40 - 45 

OV Moje budoucnost  

INF Základy algoritmizace  

SeM Opakujeme mocniny, výrazy; podmínka lomeného výrazu  

HV Opakování písní  

VZ Drogy a jejich škodlivost  

Prostor pro učitele: 
Od 11. 1. každou středu od 14 do 15 hodin bude probíhat kroužek přípravy na přijímací zkoušky - jazyk český - učebna JČ 1. Kromě toho budou vkládány každý týden 
do glassroomu přijímačkové testy – děti dostanou i v tištěné podobě. Prosím zájemce o odevzdání závazné přihlášky - 18. 1. 
Od 5.1. každý čtvrtek je pro zájemce, kteří se přihlásili k pravidelné účasti, online kroužek přípravy na přijímací zkoušky - matematika - CERMAT testy. Je zřízen nový 



classroom Příprava na přijímačky. Prosím o odevzdání závazné přihlášky do 18.1. 
 

 
 


