
006. ČP 15. 11. - 28. 11. 2021 
   9. B 

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

JČ 

ML: Homonyma x slova mnohoznačná. Rozvrstvení slovní zásoby. LIT: Literatura přelomu  

19. 20. Století. SL: Mluvené projevy (odloženy z předcházejícího týdne, máte v Classroomu).  

1. kontrolní slohová práce - čistopis 16. 11. 2021 

16. 11.  1. kontrolní slohová práce - čistopis 
24. 11. slova s časovým příznakem (historismy, 
archaismy, neologismy), významové vztahy mezi slovy 
(synonyma, homonyma, antonyma) 

M 
Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých 

Podobnost 

 

 

AJ 

BŘE: 4CD – adjectives with –ed or –ing, dialogues, ordering a meal, asking people to do things  
SIM: Used to, Present perfect x Past simple 
HOR: 4CD – Adjectives, Listening, Asking people to do things 

NAP: London and Prague: comparison and discussion/ eating in a restaurant 

 

 

 

BŘE: Unit test 4 – 24. 11. 

SIM:  19.11. - Test: will x going to 

NJ/RJ 

Šá: Lekce 2 - procvičování a prověřování tázacích zájmen, předložkových vazeb, skloňování pod. 

Jmen 

HOR: Haustiere + 4.pád podstatných jmen(procvičování. Časování nepravidelných sloves. 

 

 

 

P  Systém nerostů - halogenidy, sulfidy 
 

 

F Magnetické pole v okolí cívky s proudem  

Z SE – Norsko, Švédsko. Písemné opakování - SE - státy, práce s atlasem  

CH Uhlovodíky - alkany  

D Totalitní režimy; Konec Československa - str. 36 - 41 19. 11. - test – str. 21-29 

OV Temperament, volba střední školy  

VZ Vývoj drogové závislosti. Písemné opakování - drogy, rozdělení, zástupci  

INF Excel – vzorce a grafy  

HV Suita, společný zpěv 29. 11. písemka 

TV   

VV   



PV   

   

   

Prostor pro učitele: 
Pondělí 15/11 žáci končí ve 13:30 hodin. Odpolední vyučování mají přesunuto na dopoledne místo PV. 
18. 11. jedna vyučovací hodina - (konkrétní hodina bude upřesněna v rozvrhu na tento den) Fakescape (Samet na školách) - vzdělávací hra na principu šifrovačky  
a únikovky, která rozvíjí kritické myšlení a schopnost odhalovat fake news. 

 

 
Prostor pro rodiče:  

 
 


