
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 23. 01. - 27. 01. 2023

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T21

Uzavírání známek, zhodnocení pololetí,
sebehodnocení v českém jazyce

Čtení s porozuměním

Zhodnotím svoji práci v hodinách českého jazyka, své
znalosti, dovednosti. Společně s vyučující uzavřu
svou známku. Znám své silné a slabé stránky, dám si
cíl do dalšího pololetí.

Trénuji čtení s porozuměním.

MATEMATIKA
(Němcová)

T21

Geometrie - podobnosti geom. útvarů zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T21

Unit 2C: Teenage life
str. 46-47

Popíšu život teenagera s jeho klady a zápory.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T21

Places Around Town

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T21

Unit 0C: Set your goals I will interview a classmate about their goals.



NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T21

Nová slovní zásoba - části těla
Fráze “Es tut weh”, v otázce a v odpovědi.

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

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

weh.”
➔ Vytvořím část obrázkového slovníku na téma -

nemoc a úraz.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T21

Einheit 11 Fráze ,,es tut weh”
Krank sein Upevňuji vazbu ,,es tut weh”. Pojmenuju různé

nemoci a úrazy.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T21

Biologie člověka

DĚJEPIS
(Dvořák)

T21

První republika

ZEMĚPIS
(Doležel)

T21

Světové témata - projekt k zpracování
Budeme prezentovat

FYZIKA
(Doležel)

T21

Tranzistor jako zesilovač
Integrované obvody

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T21

Odvětví práva v ČR



CHEMIE
(Zálešák)

T21

Struktura organických látek
Alkeny

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

INFORMATIKA
(Šebesta)

T21

Virtuální realita

DALŠÍ VÝCHOVY

T21

INFORMACE PRO RODIČE
T21

Milí žáci a rodiče,

blíží se závěr druhého pololetí. Přeji energii a sílu dotáhnout všechny známky k vaší spokojenosti. Uzávěr známek je
ve středu 25.1.2023.

Ve středu 25.1.2023 jedou přihlášení žáci do Brna na promítání Magický Senegal. Tito žáci prosím donesou částku
80,- Kč, kterou odevzdají svému třídnímu asistentovi nejpozději v úterý. Bližší informace o školní akci přihlášení žáci
obdrží edookitem v průběhu pondělí.

Pohodový týden přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


