
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 09. 01. - 13. 01. 2023

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T19
čtvrtek 19. 1. pololetní písemná práce

Speciální týden: Typizovaná cvičení k přijímacím
zkouškám

Tento týden si zkouším plnit typizovaná cvičení k PZ.

MATEMATIKA
(Němcová)

T19

úlohy o společné práci, pohybové úlohy zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T19

Sebehodnocení a ohlédnutí za učivem pololetí
Unit 2B: Experiences
str. 45

Hodnotím, jak jsem zvládl/a učivo prvního pololetí.
Popisuju své zkušenosti pomocí předpřítomného času.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T19

Group Projects

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T19

Unit 6: What’s the matter?
Modal verbs: must/mustn’t, don’t have to

I will practice using modal verbs in writing and
speech.



NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T19

Einheit 10 - wir wiederholen.

Nová slovní zásoba - části těla, skupinová práce -
výukový plakát

➔ Opakuji učivo z lekce č. 10.
➔ Vytvořím výukový plakát.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T19

Einheit 10 dokončení
Einheit 11 Körperteile Dokončím 10.lekci.

Popíšu části svého těla.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T19

Biologie člověka - pohlavní soustava ženy

DĚJEPIS
(Dvořák)

T19

Vánoční speciál: nejkrutější způsoby popravy v dějinách

ZEMĚPIS
(Doležel)

T19

Světové témata - projektová práce

FYZIKA
(Doležel)

T19
Polovodiče, PN přechod, foto a led dioda, tranzistor

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T19

Aktivní občanství



CHEMIE
(Zálešák)

T19

Struktura organických látek
Alkeny

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

INFORMATIKA
(Šebesta)

T19

Virtuální realita

DALŠÍ VÝCHOVY

T19

INFORMACE PRO RODIČE
T19

Milí žáci a rodiče,

blíží se závěr druhého pololetí. Přeji energii a sílu dotáhnout všechny známky k vaší spokojenosti.

V tomto týdnu jedou přihlášení žáci na LKV do Karlova pod Pradědem ( Od 8.1. do 13.1. 2023. Odjezd v neděli
13:30 pravděpodobný příjezd v pátek 15:00.

Pohodový týden přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


