
14. PLÁN (13. 3. – 26. 3. 2023) 
JMÉNO: 
9. B 

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

JČ 
Neohebné slovní druhy, věty podle postoje mluvčího, mluvnický zápor, přijímačkové úkoly, SL - 

přehled slohových útvarů 

 

M 

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

Průběžně opakujeme různá témata 

Je potřeba si nosit PS 8. a 9. ročník a rýsovací potřeby 

AJ 

HOR: Unit 3 – Buying an ticket. My dream journey – speaking, listening. CHOV: datum testu domluvíme v hodině 

BRE: 20.3. - Vocabulary U3AB 

 
CHOV: gramatika předpřítomného času 
BRE: UNIT 3B - nová slovní zásoba + dokončení 
NP:  Conversational situations/ practise using present perfect tense 

NJ/RJ 
HOR: Opakování probraného učiva - rozhovory v obchodě, s kamarádem, časování sloves. 

RJ: Lekce 4 – koncovky podstatných jmen v množném čísle 

CI: Lektion 3.3 - So ist mein Tag – gramatika: slovesa s odlučitelnou předponou, určení času 

RJ: 23. 3. písemné opakování koncovky 

podstatných jmen v množném čísle 
NJ: 16.3. opakování lekce 3.2 

P Usazené horniny   

F Změny skupenství  

Z  Globalizace politiky. Globalizace v oblasti životního prostředí.  

CH Karboxylové kyseliny  

D Protektorát Čechy a Morava, Postoj Čechů k okupaci, Poslední roky války  

OV Mediální výchova  

INF Zpracování dat – vztahy mezi tabulkami a grafy  

SeM Konstrukční úlohy  

VZ Sexuální dospívání a reprodukční zdraví.  

VV Návrh absolventských kachlí  

PV Jakou že to akci budeme spolu organizovat?  

Prostor pro rodiče: 
16. 3. Osvětim sraz 7:50, odjezd 8:00 od školního hřiště ZŠ Za Alejí; program začíná 12:30; 21:00 příjezd do UH (s sebou platný cestovní pas nebo občanský průkaz 

Evropský průkaz zdravotního pojištění – karta pojištěnce, sportovní obuv, oblečení podle počasí – teplé oblečení, pláštěnka, deštník; jídlo a pití na celý den, 50 - 70 

polských zlotých pro vlastní potřebu. 

Sbírka šatstva Diakonie Broumov 

Vážení rodiče, žákovský parlament naší školy se účastní charitativní sbírky Diakonie Broumov pro lidi v nouzi. Velmi Vás tímto prosíme o zapojení do této 
akce. Pokud se rozhodnete přispět do této sbírky, můžou děti darované věci nosit v igelitových obalech do svých tříd. Darované věci budou odnášeny na 



odběrové místo v kotelně naší školy. Pokud chcete darovat větší množství a děti nebudou schopny věci přinést – nechejte je v učitelském vchodu školy. 
Všechny věci budou odvezeny charitou v týdnu 27.3. - 31.3.   
Všem děkujeme za pomoc.  
Žákovský parlament Základní školy Za Alejí. 
 
17.3. Matematický Klokan 
 
13. 3. Nácvik polonézy 16.00 - 18.00 (tělocvična) 
20. 3. Nácvik polonézy 16.00 - 18.00 (tělocvična) 
 

 
 


