
13. PLÁN (27. 2. – 12. 3. 2023) 
JMÉNO: 
9. B 

 Učivo + str. v učebnici DÚ; co si připravit, testy 

JČ 

Interpunkce ve větě jednoduché, interpunkce v souvětí; neohebné slovní druhy, přísloví  

M 

Podobnost geom. útvarů, poměr podobnosti; Věty o podobnosti trojúhelníků;   
slovní úlohy - soustavy rovnic   
Množina bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy 

 

AJ 

CHOV: dokončení a opakování lekce 2 CHOV: nosíš si PS 1. díl! 27.2. Test slovní 

zásoba L2 

BŘE: opakuj si slovní zásobu lekce 3 (celou) 

HOR: opakuj si slovní zásobu lekce 3 (celou) 

Test 2.lekce - 1.3. 

BŘE: U3 Hromadná doprava - způsoby dopravy, jízdní řády, kupování jízdenky, Gramatika: will/going to 
 

HOR: U3 Hromadná doprava - způsoby dopravy, jízdní řády, kupování jízdenky, Gramatika: will/going to 
NP: Work-experience versus Education: future careers and various job 

NJ/RJ 

HOR: procvičování způsobových sloves + vyprávění o mém průběhu dne. 

CI: slovní zásoba - Das Haus, Im Zimmer, Hausarbeit (domácí práce). Gramatika: způsobová 

slovesa, předložky se 3. a 4. pádem 

Šá: lekce 4 - minulý čas sloves, podstatná jména 1., 2., 4. pád množného čísla 

CI: slovíčka In dem Zimmer + Hausarbeit píšeme v 
úterý 28. 2. 
Šá: 2. 3. písemka: rozdíly ve významu slov druhý/jiný 
května/barva, průběžně zkouším čtení a překlad 
textů 

P Horniny   

F Změny skupenství, latentní teplo 27.2. Test – viz Google Classroom 

Z  Globalizace ekonomiky, v politice, kultuře.  

CH Karbonylové, karboxylové sloučeniny 

2.3. -písemné opakování - halogenderiváty, dusíkaté 
deriváty 
8.3. písemné opakování - hydroxysloučeniny 

D Boje na území SSSR; Válka mimo Evropu; Protektorát Čechy a Morava Test 10. 3. - str. 55 - 59 

OV Moje budoucnost Přinést učebnici Ov 

INF Canva - infografika  

SeM Konstrukční úlohy  

VZ Test - drogová závislost. Násilí, zneužívání a kriminalita. 1.3. písemný test - drogová závislost 

VV Dokončení koláže  - Můj svět./Návrh absolventských kachlí  

PV Projekt - výběr konkrétního projektu (akce)  

Prostor pro učitele: 



Prostor pro učitele: 
2. 3. Jak zvládnou stres – 11.00 - 11.55 učebna žákovského parlamentu 
6. 3. Relaxační dílničky, aneb jak zahnat stres - 1. + 2. vyučovací hodina 
16. 3. Osvětim - cena zájezdu 790,- vložte prosím do ŠKOLNÍ POKLADNY 
 

 
 


