
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 16. 01. - 20. 01. 2023

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T20
čtvrtek 19. 1. pololetní písemná práce

Procvičování na pololetní písemnou práci

Pololetní písemná práce

Tento týden si ověřím, co ovládám z učiva prvního
pololetí. Zjistím, co mi v ČJ jde a na čem bych ještě
měl/a zapracovat.

MATEMATIKA
(Němcová)

T20
Pátek 20.1.pololetní písemná práce

úlohy o společné práci, pohybové úlohy, rovnice-
opakování na pololetní pís. práci

zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T20

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)

T20

Places Around Town

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T20

Unit 6: What’s the matter?
Phrasal verbs

I will use phrasal verbs in a dialogue.



NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T20

Nová slovní zásoba - části těla
Fráze “Es tut weh”, v otázce a v odpovědi.
Zvratné zájmeno se - ve všech osobách

➔ Opakuji slovíčka k části těla - ústně
➔ Pracuji s textem, kde používám frázi “Es tut

weh.”

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T20

Einheit 11 Fráze ,,es tut weh”
Používám frázi ,,es tut weh” v krátkých větách.
Popíšu a ukážu, kde mě co bolí.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T20

Biologie člověka - pohlavní soustava ženy

DĚJEPIS
(Dvořák)

T20

První republika

ZEMĚPIS
(Doležel)

T20

Světové témata - projektová práce

FYZIKA
(Doležel)

T20
ÚT - opakování polovodiče až diody

PÁ - TEST

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T20

Občanství - shrnutí



CHEMIE
(Zálešák)

T20

Struktura organických látek
Alkeny

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

INFORMATIKA
(Šebesta)

T20

Virtuální realita

DALŠÍ VÝCHOVY

T20

INFORMACE PRO RODIČE
T20

Milí žáci a rodiče,

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

Pohodový týden přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


