
 

 

9. PLÁN (3. 1. – 16. 1. 2022)  9. A  

 Učivo + str.  v učebnici   DÚ, prověrky 

JČ Podstatná jména, přídavná jména, okruhy na opakovací prověrku, SL – charakteristika - 2. KSP Opakovací prověrka 12. 1. 
Do 15. 1. vložit do classroomu referát z 
četby 

AJ SIM: U4A – Heroes (verb + ing or infinitive) 
BŘE: 5B – the passive - opakování učiva,  
NAP:  New Year´s  resolutions and plans, Winter sports and games 
HOR: 5B – the passive - opakování učiva, ex 

BŘE: Trpný rod – 7. 1.  

NJ HOR: Uzavření lekce 3.1 - příprava na test 

VOR: lekce 3.2, slovíčka ze str. 20,21 a 22 
 
VOR:ústní zkoušení- lekce 3.1 

RJ Lekce 2 - dokončení, písemné + ústní opakování, lekce 3 - slovní zásoba, výslovnost, úvodní texty  

M Opakování - kružnice - délka, obsah kruhu; Válec - povrch, objem; 
Opakování - rozklady mnohočlenů na součin+ 
Opakování - rovnice se zlomkem 
Opakování - věty o shodnosti – sss, sus, usu 

 

Z ZE – Francie, státy Beneluxu. Opakování  

F Jaderná energie - Využití rádionuklidů v praxi  

D Umění ve 20. a 30. letech; Věda a technika ve světě i doma Prověrka - 14. 1. - str. 34 - 45 

P Horniny – vznik, vlastnosti; Horniny vyvřelé  4.1. Laboratorní práce - určování 
nerostů  

CH Alkany 10.1. písemné opakování - elektrolýza 

INF Tabulkový editor  

OV Vize vlastní budoucnosti, temperament  

HV   

VV   

ZV Kouření, Smart drogy  

TV Míčová průprava, gymnastika  

FG Práva spotřebitele  

VP SeM - Určení kořenu rovnice ze součinu; Podmínky lomeného výrazu  

PV Projektová výuka pokračuje  



Prostor pro učitele: 
Ma - V týdnu od 10/1 začneme ve čtvrtek trénovat Cermat testy. Odpoledne se děti doma připojí a budou si v reálném 
čase zkoušet testy z matematiky.  

3. 1. - vracíme se po prázdninách do školy 😊 

17. 1. - vedeme setkávání 

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

5. 1.  - 14:00, 14:30, 15:00 
10. 1. - 15:30, 16:00, 16:30 
12. 1. - 14:00, 14:30, 15:00 

Další termíny podle vašich návrhů a možností. 
 

Prosím o kontrolu školní poklady a vyrovnání mínusových položek. 

 

 

 


