
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 20.02 - 24. 02. 2023

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T25
v úterý si napíšeme diktát

Mluvnice: závěrečné opakování zájmen a číslovek -
příští týden písemka

Čtení s porozuměním

Sloh: strukturovaný životopis

Opakuji si druhy zájmen a číslovek.

Vypracovávám typizovaná cvičení k PZ týkající se
práce s textem.

Seznamuji se s tím, jak by měl správně vypadat
strukturovaný životopis. Zkusím si vymyslet svůj.

MATEMATIKA
(Němcová)

T25

Po- test -tabulky, grafy
opakování geometrie

zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T25

Unit 3: Jobs
str. 58-61

Pojmenuju zaměstnání a popíšu je.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T25

TEST: Past Tense



ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T25

Fabulous flora and fauna pg 106 I will describe animals and habitats. I will listen for
the main point in a video.

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T25

Rozkazovací způsob - nepravidelná slovesa (essen,
nehmen, gehen…) Časování způsobových sloves

Fit seinXNicht fit sein - dle zadaných kritérií tvoříme
reklamu nebo antireklamu na zdravý životní styl.

➔ Opakuji časování können, dürfen a müssen.
➔ Tvořím věty v rozkaze.
➔ Pracuji na tématu Fit sein X Nicht fit sein -

tvořím dle zadaných kritérií, jak nejlépe umím.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T25

Einheit 11 Fit sein X nicht fit sein
Ve dvojice/skupině pracuju na společném projektu.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T25

Biologie člověka Pokračujeme v tématu trávící sousatavy a výživy

DĚJEPIS
(Dvořák)

T25

První republika - skupinová práce

ZEMĚPIS
(Doležel)

T25

Světové témata - projekt k zpracování
Budeme prezentovat!!!

FYZIKA
(Doležel)

T25
ÚT - TEST - Tranzistor, tranzistor jako zesilovač, integrované
obvody, polovodičové součástky, rádio



OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T25

Trestní právo

CHEMIE
(Madarázsová)

T25

hydroxideriváty - alkoholy znám rozdělení alkoholů, u jednotlivých zástupců
nakreslím strukturní vzorec a řeknu jejich hlavní
vlastnosti.

INFORMATIKA
(Šebesta)

T25

Virtuální realita

DALŠÍ VÝCHOVY

T25

INFORMACE PRO RODIČE
T25 V úterý 21.2. se koná den otevřených dveří. Jste srdečně zváni!


