
 

 

4. PLÁN (18. 10. – 31. 10. 2021)  9. A  

 Učivo + str.  v učebnici   DÚ, prověrky 
JČ Vrstvy ve slovní zásobě, opakování pravopisu i-y, všestranné jazykové rozbory, SL - vypravování, LV - 

čtenářská dílna 

 

AJ BŘE: 4BC – gramatika – there´s someone/something/+ing, přídavné jména s koncovkou –ed/-ing 
HOR: 4BC – gramatika – there´s someone/something/+ing, přídavné jména s koncovkou –ed/-ing 

SIM: Grandma´s visit – going to 

NAP:  Autumn festivals+weather/Halloween compared with All Souls 

BŘE: Test: slovesa s 
infinitivem/gerundiem 3. 11. 
HOR: TEST 26.10. - slovní zásoba 
4BC + gramatika lekce 

NJ HOR: Lekce 3.1 - časování nových sloves a jejich požití. Nová slovíčka -zvířata HOR: Test 26.10. - slovní zásoba, 
zájmena přivlastňovací 

RJ Lekce 2 - slovní zásoba, skloňování tázacích zájmen, předložkové vazby, prověřování a procvičování 

probraného učiva 

 

M Početní operace s mnohočleny; Kruh, kružnice, vzájemná poloha přímky a kružnice;  

Z SE –Norsko, Švédsko. Písemné opakování - Evropa, JE - Řecko,  

F Elektromagnetismus 19.10. Test - Ohmův zákon 

D Od prosperity ke krizi; Totalitní režimy - cesta k nové válce 22.10. - test (str. 12-20) 
P Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů. Třídění nerostů.  19.10. Test – Geologické obory, Minerály 

CH Názvosloví - procvičování. PALIVA-práce na projektu. Nosit: nůžky, lepidla. 
INF Tabulkový editor – vzorce a grafy  

OV Volby – tvorba volebního programu, stanovení volební komise, realizace voleb  
HV   

VV   

ZV Zdravá výživa jídelníček. Písemné opakování - vývoj člověka, civilizační choroby, poruchy příjmu potravy  
TV   

FG Rozpočet domácnosti  

VP   

PV   



Prostor pro učitele: 
21. 10. - návštěva Úřadu práce  UH  
Beseda začíná v 8.15 hod a končí cca 10.15hod. Vede ji paní Mgr. Eliška Veselá. Děti musí být otestované      
nebo naočkované a mít po celou dobu respirátory. Antigenní testování proběhne 20. 10. ve škole. 
(Individuální testy -  ANT test - od provedení testu neuplynulo více jak 72 hodin,  PCR test-od provedení testu 

neuplynulo více jak 7 dní, očkování -  plné očkování a uplynulo již více jak 14 dní od podání očkovací látky u 

jednodávkového schématu, či 14 dní od podání druhé dávky u dvoudávkového schématu, prodělání onemocnění 

COVID-19 - od laboratorně potvrzeného onemocnění uplynulo více jak 7 a ne více jak 180 dní. 

 

27.10. - 29.10. - podzimní prázdniny 

 

 

 


