PLÁN NA TÝDEN OD 12. 2. 2018 DO 16. 2. 2018
Lichý týden
Informace pro žáky a rodiče:

TŘÍDA IX.B

Od pondělí 12.2. bude původní skupinu Aj po pí uč Průšové pí učitelka Lucie Křížová. Zároveň se
změní i vyučující Vv v 9. roč, bližší informace Vám podáme, jakmile se situace vyjasní.
KMD - EVŽEN ONĚGIN / A.S.Puškin,E.F.Burian, Kdy: v úterý dne 20. 2. 2018 od 19 hod., Divadlo ABC, sraz v 18 h,
podepište se na vývěsce od čt, návratky dostanete ve čt a v pá
Český jazyk

Matematika
Anglický jazyk

Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Výchovy a
volitelné
předměty

Komplexní jazykové rozbory (zásady psaní interpunkce), diktátnebo korekturní cvičení;
L/S: Recitace(plánovaná viz minulé TP)
Pozn. Noste příklady z přípravek k PZ, s nimiž jste si nevěděli rady.
Lineární funkce - přímá úměrnost, konstantní funkce - opakování a test
rovnice lineární funkce - základní vlastnosti rovnice a grafu lin. funkce
Pejsarová Křížová
začátek 5. lekce – Buying and selling, gramatika trpný rod
Tektonika, sopečná činnost, test: horniny, horninotvorný cyklus
Československo, Evropa, svět po 2.sv.válce
příští týden 2.sv.válka 2.fáze -test
Sídla, příští týden test
Polovodiče
Uhlovodíky s násobnými vazbami - procvičování názvosloví
Aromatické uhlovodíky (areny)
OV– Majetek
VZ– Opakování, dokončení témat Jak se zachovat když….. (přinést pracovní sešít, pokud ho máte
doma)
NJ Vinš1.Budeme procvičovat perfektuma préteritumprobraných sloves.
2.Budeme prohlubovat znalosti reálií německy hovořících zemí.
3. Budeme se zabývat a procvičovat slovní zásobu lekce 7(Das Wetter heute, prac. sešitstr. 71
)
4.V případě nejasností v probrané látce jsem vám k dizpozici
každé úterý 14:00 - 14:45či individuálně po domluvě.
NJ Tu- Was tut dir weh? Užití modálních sloves v situacích Arzt, Krankenhaus + Apotheke
https://www.youtube.com/watch?v=vMMZ6EQ4KIk, DÚ - slovíčka z videa napište do slovníčku;
vyjádření bolesti, nevolnosti a popisu těla
NJ Mel/Mach - hodina projektu “Německé osobnosti v Praze, Čechách” v němčině
FJ - 
A´table, 3.lekce, slovíčka str. 30 /P23, 24, 25, 26/, dělivý člen /množství/ slovesa: boire, manger,
prendre /present, pc./. Poslech a porozumění textu v originále. Dobrovolné projekty: Ma journée,
a´table/.
RJ- čtení - uč. str. 90, překlad vět - opak.sloves, poslechové cvičení - co děláte ve svém volném čase.
Katjuša - text.
SČj –
Dom - Zimní menu
SM - přijímací zkoušky - zkušební test 2
Inf – Publikace obsahu na internetu, redakční systémy

