
2. PLÁN (19. 9. – 2 .10. 2022) 
JMÉNO: 
9. C 

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

JČ 

ML: Slovo a sousloví. Věcný význam slova. LIT: Literatura věcná x literatura umělecká. Literární druhy. 
Karel Hynek Mácha - Máj. SL: Stylistika - úvod. 
Rozdělení hodin: 
PO: mluvnice, ÚT: mluvnice - písemkový den, ST: sloh, PÁ: literatura 
Prezentace k procvičování učiva máte vloženy v Classroomu. 
Seminář JČ - Lexikální pravopis. 21. 9. vyjmenovaná slova - pís. opakování 

20. 9. Tvarosloví - opakování (slovní druhy, mluvnické 
kategorie, druhy podstatných jmen, přídavných jmen, 
zájmen, číslovek...) 
23. 9. Čtenářská dílna - přines si svou knihu 
27. 9. Grafy větných členů, grafy souvětí 

M 

Opakova ní  uč iva př edčhozí čh řoč ní ku .   
Vý řazý, linea řní  řovniče, slovní  u lohý ř es ene  pomočí  řovnič 

 

písemkový den - čtvrtek 

AJ 

BŘE: 0AB - nová slovní zásoba, přídavné jména, pohovory a přijímací zkoušky. BŘE: Test slovní zásoba 0AB – 22. 9.  

ZIM: Test slovní zásoba 0AB – 26. 9. 

 
ZIM: 0AB – nová slovní zásoba, přídavná jména, pohovory a přijímací zkoušky. 

 

NJ/RJ 

Šá: Lekce 1 - procvičování, prověřování probraného učiva, lekce 2 - slovní zásoba, práce s texty 
HOR: Lekce 1 – Meine Familie - nová slovní zásoba, práce s texty 

CI: Lekce 1 – Meine Familie - slovní zásoba, přivlastňovací zájmena, časování slabých a silných 

sloves 

HOR: Procvičuj nová slovíčka 
CI: Odevzdat rodokmen!!! 

P   

F Magnetické pole v okolí vodiče s elektrickým proudem  

Z  Evropa – Poloha. povrch  

CH Názvosloví kyselin 29.9. pís.opak.názvosloví 

D ČSR – Nový stát ve střední Evropě, ČSR - 20. A 30.léta 27.9. test – Dozvuky války, ČSR – Nový stát v Evropě 

OV Náboženství a náboženská tolerance. Volby do zastupitelstev obcí. 
Do 22. 9. odvezdat do Classroomu prezentaci ke 
komunálním volbám ve své obci 

INF   

HV Dějiny hudby, odevzdat referáty  

TV   

VV   

PV   

Prostor pro učitele: 



 23.9. bude vyučování do 12:40. 

Prostor pro rodiče:  

 
 


