
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 30. 01. - 02. 02. 2023

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

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: Teenage life
str. 46-47

Popíšu život teenagera s jeho klady a zápory.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T22

Places Around Town

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T22

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



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.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T22

Einheit 11 Rozkazovací způsob nepravidelných sloves
Seznámím se s rozkazovacím způsobem několika
nepravidelných sloves a používám ho v krátkých
rozkazovacích větách.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T22

Biologie člověka

DĚJEPIS
(Dvořák)

T22

První republika - skupinová práce

ZEMĚPIS
(Doležel)

T22

Světové témata - projekt k zpracování
Budeme prezentovat!!!

FYZIKA
(Doležel)

T22

Tranzistor jako zesilovač
Integrované obvody



OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T22

Odvětví práva v ČR

CHEMIE
(Madarázsová)

T22

Struktura organických látek
Alkeny

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

INFORMATIKA
(Šebesta)

T22

Virtuální realita

DALŠÍ VÝCHOVY

T22

INFORMACE PRO RODIČE
T22

Milí žáci a rodiče,

v úterý 31.1.2023 nás čeká předávání vysvědčení/výpisu. V tento den bude zkrácená výuka viz info v edookitu.
Vysvědčení si rozdáme v 5. vyuč. hodině.

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. Tančit budeme v tělocvičně 4. vyuč. hodinu (místo OV).

Pátek 3.3.2023 pololetní prázdniny.

Pohodový týden přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


