
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 27.02 - 03. 03. 2023

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T26
ve středu písemná práce na zájmena

a číslovky

Skladba: Věta jednoduchá a souvětí, větné členy

Čtení s porozuměním

Sloh: úvaha

Rozeznám větu jednoduchou od souvětí, určuji větné
členy.

Vypracovávám typizovaná cvičení k PZ týkající se
práce s textem.

Po zhlédnutí filmu (Afilmteenfest) napíšu krátkou
úvahu.

MATEMATIKA
(Němcová)

T26
opakování geometrie, věty o podobnosti

zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T26

Unit 3: Jobs, advertising, volunteering
str. 62-65

Použiju předpřítomný čas s výrazy SINCE, FOR, YET,
STILL, ALREADY

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T26

Unit 2: Food



ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T26

Unit 3 - Hire me Talking about careers

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T26

Časování způsobových sloves

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

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

tvořím dle zadaných kritérií, jak nejlépe umím.
➔ Prezentujeme a hodnotíme svoji práci na tématu.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T26

Einheit 11 Fit sein X nicht fit sein
Pracuji na společném tématu. Prezentuju a hodnotím
svoji práci..

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T26

Biologie člověka Ledviny

DĚJEPIS
(Dvořák)

T26

První republika - skupinová práce

ZEMĚPIS
(Doležel)

T26

Světové témata - projekt k zpracování
Budeme prezentovat!!!

FYZIKA
(Doležel)

T26
Historie atomu a jeho modely



OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T25

Trestní právo

CHEMIE
(Madarázsová)

T26

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

INFORMATIKA
(Šebesta)

T26

Virtuální realita

DALŠÍ VÝCHOVY

T26

INFORMACE PRO RODIČE
T26 Milí žáci a rodiče,

v tomto týdnu končí termín pro podávání přihlášek na střední školy - středa 1. 3. 2023.

Vybíráme peníze na třídní mikiny, které si žáci sami navrhovali. Také cenu si volili individuálně (835,- Kč, 599,- Kč).

Pohodový týden přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


