
8. PLÁN (13. 12. – 22. 12. 2021) 9. C 

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

JČ 
Slovní druhy, slova ohebná a neohebná, SL - charakteristika Referáty z četby 

M 
Soustava dvou rovnic o dvou neznámých 

Shodnost, Podobnost 
Čtvrtek - písemkový den 

AJ 

BŘE U5 - trpný rod v různých časech, slovní zásoba na životní prostředí, Vánoce 

 

 

BŘE: opakuj si slovní zásobu 5ABC 

 

TOB U5 - trpný rod v různých časech, slovní zásoba na životní prostředí, Vánoce 

 
TOA: 16.12. test U5A slovíčka+trpný rod v přít.č. 

 
NAP NAP: Christmas and Yuletide, Carols and songs  

NJ/RJ 

ŠÁ 
Lekce 2 -procvičování a prověřování probraného učiva, lekce 3 - slovní zásoba, 

výslovnost, práce s texty 
 

HKR 

HOR: Názvy profesí - časování nových sloves. Weihnachten - Vánoce 

 
 

 

P Nerosty  LP -Určování nerostů  

F Jaderná energie  

Z  Zeměpisná olympiáda  

CH Uhlovodíky - alkany 
14.12. Písemné opak.-výpočty mol.koncentrace, 
látkové množství 

D Mnichovská konference; Umění ve 20.  30. letech  

OV Vánoce ve světě. 16. 12. Křesťanství - písemná práce 

INF Dokončení prezentací   

FG   

VZ Kouření, nikotinové výrobky  

HV Zpěv písní.  

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

 
 

VV Zdobení třídy - vločky a Hradišťany Nutné mít vlastní nůžky. 

PV   

Prostor pro učitele: 

 



16. 12. Workshop -  (dez)informace a předsudky o cizincích, žijících v České republice 

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

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

16. 12. - 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

17. 12. - 14:00, 14:30 

Další termíny podle Vašeho návrhu a možností. 

 

Předvánoční týden 

20. 12. - výuka podle rozvrhu, odpadá odpolední vyučování, končíme 13:30 

21. 12. - třídnické hodiny, končíme 12:35 – dle počasí a situace návštěva města nebo procházka v Kunovském lese – deskové hry ve škole 

22. 12. - třídnické hodiny, slavnostní vánoční oběd - je potřeba si ho přihlásit, končíme 12:35 

23. 12. - 2. 1. - vánoční prázdniny 

3. 1. 2022 - po prázdninách se vracíme do školy 

 

Prostor pro rodiče:  

 
 


