
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY    30.1. - 2. 2. 2023

TŘÍDA 9.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T22

Prezentování miniprojektu fiktivní město Přinesu práci, na které jsem sám/sama (či skupinově)
pracoval/a minulý týden a představím ji spolužákům.

MATEMATIKA
(Němcová)

T22

základy statistiky zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T22

Pondělí- test- nepravidelná slovesa (str.44+45)
Unit 2C: Can you help me?- teenager problem
str. 46+47

Popíšu život teenagera s jeho klady a zápory.

ANGLICKÝ JAZYK
T12

Unit 4: Cities Students will be able to make arrangements.



(Křístelová)

ANGLICKÝ JAZYK
T15

(Dvořák)

Group Projects

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T22

Rozkazovací způsob - nepravidelná slovesa (essen,
nehmen, gehen…)
Fráze “Es tut weh”, v otázce a v odpovědi.

Různé druhy nemocí a úrazů, obrázkový slovník - práce
ve dvojici. Opakování slovní zásoby.

➔ Opakuji slovíčka k části těla - ústně
➔ Pracuji s textem, kde používám frázi “Es tut weh.”
➔ Vytvořím část obrázkového slovníku na téma - nemoc a

úraz.
➔ Zapíšu si rozkazovací způsob nepravidelných sloves.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T22

Biologie člověka

DĚJEPIS
(Burian)

T22

Vznik Československé republiky.

ZEMĚPIS
(Doležel)

T22

Světové témata - projekt k zpracování
Budeme prezentovat!!!

FYZIKA
(Doležel)

T22

Tranzistor jako zesilovač
Integrované obvody



CHEMIE
(Zálešák)

T15

Struktura organických látek
Alkeny

nakreslím strukturní vzorec vybraných alkenů a dokážu je
pojmenovat. Znám ethen a butadien a jejich hlavní vlastnosti.

IVT
(Šebesta)

T15

Práce v Canva - pozvánka na ples či vánoční přání
Virtuální realita ve dvojicích

mám hotové kvalitní přání nebo pozvánku

VÝCHOVY
T16

INFORMACE PRO RODIČE
T22 V úterý je zkrácená výuka = není nultá hodina ani odpolední vyučování a končíme v 12:50. Poslední vyučovací hodinu si

rozdáváme vysvědčení/výpisy.

Ve čtvrtek 2.2. 2023 nás čeká před-generálka polonézy.
Prosím dámy, aby si vzali jakoukoliv sukni, šaty a boty, ve kterých budou tančit (případně jiné - podobné).

Pány pak poprosím, aby si vzali košili a též ideálně společenskou obuv.

Pátek 3.3.2023 pololetní prázdniny.


