
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 12.9. - 16. 9. 2022

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T2

Mluvnice: Opakování učiva z 8. ročníku

Sloh: Mluvní cvičení

Práce s textem

Zopakuji si nejdůležitější pojmy z předchozího ročníku.
Znám kritéria mluvního cvičení a připravuji si ho.

Zdokonaluji svou práci s nejrůznějšími texty nejen k
PZ, rozvíjím svou čtenářskou gramotnost.

MATEMATIKA
(Němcová)

T2

Opakování z 8. třídy Vypočítám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T2

Talking about holiday- past simple
Unit 6: What´s up? - illnesses, problems

Vyprávím o svých prázdninách s použitím minulého
času. Pojmenuju nemoci a zdravotní obtíže.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T2

Pronunciation I'll be able to distinguish between various English phonemes.

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T2

Seznámení se a představení
Opakování (past simple/past continuous)

I can identify the past tenses in a text. I can storytell
using the past tense.



NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T2

Seznámení se a představení.

Sich kennenlernen und vorstellen.

Opakování - Wiederholung

➔ Tvořím a říkám věty Ich bin…und Ich heiße…

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T2

Wiederholung
Osvěžuji si známou slovní zásobu a gramatiku z
minulého roku.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T2

Opakování

DĚJEPIS
(Dvořák)

T2

Cesta k 1. světové válce Rozumím souvislostem, které vedly k 1. světové válce

ZEMĚPIS
(Doležel)

T2

Opakování učiva 8. ročníku

FYZIKA
(Doležel)

T2

Opakování učiva 8. ročníku
TEST

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T2

Občan obce nebo města Znám základní uspořádání obce.

CHEMIE
(Zálešák)

T2



DALŠÍ VÝCHOVY

T2

Volba povolání - CO, KDE, KDY, JAK - vše o přijímacích
zkouškách 2022/23

Vím, kde hledat informace o JPZ 2022/23

INFORMACE PRO RODIČE
T2

Milí rodiče,

první týden s prvňáčky máme zdárně za sebou. Moc děkuji všem deváťákům, kteří se vzorně starali o svého svěřence
a byli mu empatickým průvodcem a pomocníkem.

V dalším týdnu se již řídíme rozvrhem v edookitu.

Ve středu 14. 9. 2022 v 17:00 hod připomínám hromadnou třídní schůzku, která bude zaměřena především
na informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/23.

V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Pohodový víkend vám přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


