
 

 

7. PLÁN (29. 11. – 12. 12. 2021)  9. A  

 Učivo + str.  v učebnici   DÚ, prověrky 

JČ Stavba slova, tvoření nových slov, SL – 1. kontrolní slohová práce - vypravování, LV – literatura 

počátku 20. století 
Do ML nosíme folii 
Referáty z četby 

AJ BŘE: U5 – Our environment - nová slovní zásoba, trpný rod, překlady vět, porozumění čtenému textu 

SIM: Modal verbs 

NAP: Life in Prague and London, December and Advent tradtions 

HoR: Our environment - nová slovní zásoba, trpný rod, překlady vět, porozumění čtenému textu 

Opakuj si slovní zásobu 5AB 

SIM: 3.12. Test – Present perfect 

 

NJ HOR: procvičování způsobového slovesa mochten, zájmen, časování sloves. Slovní zásoba - povolání Opakuj si slovíčka učebnice str. 18 

RJ Lekce 2 - skloňování podstatných jmen, lekce 3 - slovní zásoba, práce s texty, prověřování a procvičování 

probraného učiva 
 

M Kružnice, kruh – obvod, obsah; Tečna ke kružnici; Thaletova kružnice Noste si rýsovací potřeby 

Z Západní Evropa – charakteristika, státy  

F Funkce elektromotorů 10.12. test 

D Konec Československa str. 40 - 45 Test – str. 30 – 36 – 3. 12. 

P Dokončení třídění nerostů do základních skupin  7.12. test  

CH Elektrolýza, Alkany 6.12. písemné opakování - chemické 
výpočty 

INF   

OV Temperament  

HV   

VV   

ZV Alkohol jako droga, Kouření  

TV   

FG   

VP SemM – opakujeme dělitelnost (píšete opravnou písemku); celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny 
(učebnice testů) 
A čeká nás pokračování k cestě za lomenými výrazy 

Nezapomeňte, že každý týden máte 
test v classroom. V hodině můžeme 
rozbrat. 

PV Ladění vize u perníčků  



Prostor pro učitele: 
29. 11. - od 14 hodin - pečení perníčků - s sebou těsto, váleček, pečicí papír, mouku, vykrajovátka atd.  
30. 11. - 1. - 4. vyučovací hodina - zážitkový den - SŠPHZ 

Termíny tripartit: 

- jsem k dispozici každý den ráno 7:05 – 7:35 (možné i tripartity) 

1. 12. - 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

6. 12. - 15:30, 16:00, 16:30 

8. 12. - 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

13. 12. - 15:30, 16:00, 16:30 

Další termíny podle Vašeho návrhu a možností.  

 

 

 


