
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 03.10. - 07. 10. 2022

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T5
příští týden písemná práce na

opakování

Mluvnice: Způsoby obohacování slovní zásoby, práce
s Internetovou jazykovou příručkou a ASCS,
pravopis, větné členy

Sloh: Mluvní cvičení

Práce s textem

Znám způsoby obohacování české slovní zásoby,
uvedu příklady.
Znám pojmy jako IJP a ASCS, umím s nimi pracovat.
Upevňuji si pravidla pravopisu a určování větných
členů.

V pondělí mám s sebou ve škole přichystané a
nacvičené mluvní cvičení, které splňuje zadaná
kritéria.

Zdokonaluji svou práci s nejrůznějšími texty nejen k
PZ, rozvíjím svou čtenářskou gramotnost.

MATEMATIKA
(Němcová)

T5

Opakování z 8. třídy . rovnice Vypočítám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T5

Unit 6D: Kids
str. 74+75

Vytvořím návrhy (suggestions) a dovedu je přijmout i
odmítnout.
Použiju některá frázová slovesa.



ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T5

Unit 4, Reading: The Tailor of Swaffham

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T5

Unit 4: Definite/ Indefinite articles, reading comprehension I will write a summary of a short story

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T5

Meine Woche - nová slovní zásoba, názvy předmětů ve
škole

Tvoření vět s časovým údajem.

W-Fragen: Was?, Wie?, Welche?, Wann?, Wo?, Wer?

➔ Tvořím krátké věty a otázky k tématu nové
lekce.

➔ Seznámím se s německými názvy pro školní
předměty

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T5

Einheit 9: Meine Woche

Wann? Wie oft?
Tvořím krátké věty s časovými údaji.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T5

Biologie člověka Stanovení témat referátů, opakování

DĚJEPIS
(Dvořák)

T5

První světová válka

ZEMĚPIS
(Doležel)

T5

ČR - slepá mapa

FYZIKA
(Doležel)

Elektromagnetická indukce



T5

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T5

Komunální volby Orientuji se v základních pojmech a systému voleb.

CHEMIE
(Zálešák)

T5

Energetika a zdroje energie

INFORMATIKA
(Šebesta)

T5

Strojírenský Veletrh pro přihlášené žáky
Automatizace - vyhledávání informací na internetu

Zpracuji v dokumentu jedno téma/přístroj/práci
na téma automatizace

DALŠÍ VÝCHOVY

T4

INFORMACE PRO RODIČE
T4

Milí rodiče,

prosím ty, kteří ještě neposlali peníze 750,-  Kč za učební pomůcky, aby tak učinili. Děkuji.

Těm, co se přihlásili na strojírenský veletrh připomínám, že pojedou v úterý 4.10. 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Pohodový týden vám přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová




