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

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

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

literatura počátku 20. století 

Do ML nosíme folie 

Referáty z četby 

M 

Soustava dvou rovnic o dvou neznámých 

Podobnost 

 

Čtvrtek - písemkový den 

AJ 

BŘE U5 – Our environment - nová slovní zásoba, trpný rod, překlady vět, porozumění čtenému textu Opakuj si slovní zásobu 5AB 

TOB U5 – Our environment - nová slovní zásoba, trpný rod, překlady vět, porozumění čtenému textu Opakuj si slovní zásobu 5AB 

NAP NAP: Life in Prague and London, december and advent tradtions 

 
 

NJ/RJ 

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

procvičování probraného učiva 
 

HKR 

HOR: procvičování způsobového slovesa mochten, zájmen, časování sloves. Slovní 

zásoba - povolání 

 

Opakuj si slovíčka učebnice strana 18 

P Dokončení třídění nerostů do základních skupin   6.12. test  

F Funkce elektromotorů 10.12. test 

Z  Západní Evropa – charakteristika, státy  

CH Chemické výpočty, elektrolýza 7.12.písemné opakování -chemické výpočty 

D Konec Československa - str. 40 - 45 Test – str. 30 – 36 - 1.12. 

OV Křesťanství, islám. Další náboženství.  
2. 12. Úvod do náboženství + judaismus - písemné 

opakování 

INF Prezentace: dokončení prezentací na dané téma a následná ústní prezentace  

FG   

VZ Alkohol jako droga. Kouření  

HV   

TV HČJ: fotbal, florbal, badminton, házená, volejbal, gymnastika  

VV Design: Co znamená design a interiérová tvorba? Jak se pracuje při tvorbě designu?  

PV Vize našeho projektu – co budeme fakt dělat?  

Prostor pro učitele: 

30. 11. - 1. - 4. vyučovací hodina - zážitkový den na SŠPHZ 



6. 12 - místo VV - pečení perníčků -domluvit se ve skupinkách - s sebou těsto, váleček, pečicí papír, mouku, vykrajovátka atd. 

 

Termíny tripartit: 

- jsem k dispozici každý den ráno 7:05 – 7:35 (možné i tripartity), podle situace a domluvy možné také online tripartity 

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

2. 12. - 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

3. 12. - 14:00, 14:30 

7. 12. - 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

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

9. 12 – 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

10. 12. - 14: 00, 14:30 

Další termíny podle Vašeho návrhu a možností. 

Prostor pro rodiče:  

 
 


