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

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

JČ 
Vrstvy ve slovní zásobě, opakování pravopisu i-y, všestranné jazykové rozbory, SL - 

vypravování, LV - čtenářská dílna 

 

M 
Lineární rovnice, rovnice se zlomkem, Válec, kružnice 

 
 

AJ 

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

 
BŘE: Test: slovesa s infinitivem/gerundiem 3. 
11 
 

TOB 4BC – gramatika – there´s someone/something/+ing, přídavné jména s koncovkou –ed/-ing 

 
TOA: Test na minulý čas a slovíčka U4AB 21.10. 

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

 
 

NJ/RJ 

ŠÁ 

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

procvičování probraného učiva 

 

 

HKR 
Lekce 3.1 - časování nových sloves a jejich požití. Nová slovíčka -zvířata 

 

Test 26.10. - slovní zásoba, zájmena 
přivlastňovací 
 

P 
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů. Třídění nerostů.   
 

18.10. Test – Geologické obory, Minerály 

 

F   

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

CH 
Názvosloví-procvičování. PALIVA-práce na projektu. 

 
Nosit: nůžky, lepidla 

D Od prosperity ke krizi; Totalitní režimy - cesta k nové válce Test - 20. 10. (str. 12 – 20)  

OV Prezentace volební plakátů (fiktivní politické strany) - 21. 10. 2021  

INF Textový edito: příspěvek do školního časopisu z adaptačního pobytu  

FG   

VZ Zdravá výživa, jídelníček. Písemné opakování - vývoj, civilizační choroby, poruchy příjmu potravy  

HV   

TV Atletika, míčové hry, HČJ  

VV Práce s tuší   

PV   



Prostor pro učitele: 

26. 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 25. 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 
  

Termíny tripartit: 

- jsem k dispozici každý den ráno 7:15 – 7:35 

19. 10. 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20 

20. 10. 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15: 20 
 

Další termíny, dle domluvy přes e-mail: brezinova@zszaaleji.cz 
 

Prostor pro rodiče:  

 

 
 

mailto:brezinova@zszaaleji.cz

