
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 17.10. - 21. 10. 2022

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T7
ve středu krátký diktát

Mluvnice: Slovní druhy

Sloh: Mluvní cvičení + diskuze

Práce s textem

Bezpečně poznám v textu slovní druhy, vím, co
znamená, že jsou ohebné a neohebné a jak se podle
této kategorie dělí.

Těch pár, co jste ještě neměli mluvní cvičení,
buďte v pondělí připraveni, dva z Vás budou
mluvit.
Seznamuji se s tím, jak by měla vypadat správná
diskuze, zkouším se ve skupině kriticky zamýšlet nad
určitým tématem.

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

MATEMATIKA
(Němcová)

T7

Opakování z 8. třídy-geometrie zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T7

Introduction to Bloggers 4, Unit 0
str. 11-13

Popíšu svoje plány pomocí vazby going to.



ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T7

Unit 4, Reading: The Tailor of Swaffham

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T7

Unit 5: Experiences

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T7

Préteritum - minulý čas u sloves sein a haben ve všech
osobách, tvoření krátkých vět s časovými údaji.

➔ Tvořím krátké věty a otázky s časovými údaji.
➔ Používám minulý  - Préteritum čas pro sein a

haben.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T7

Einheit 9: Meine Woche
Préteritum, časové údaje Trénuju tvoření a použití vět v minulém čase. Používám

časové údaje v krátkých větách.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T7

Biologie člověka Mízní soustava

DĚJEPIS
(Dvořák)

T7

První světová válka

ZEMĚPIS
(Doležel)

T7

Světové obyvatelstvo a migrace

FYZIKA
(Doležel)

T7

Út - TEST - Elektrodynamika
Pá - kondenzátor a cívka



OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T7

Komunální volby Orientuji se v základních pojmech a systému voleb.

CHEMIE
(Zálešák)

T7

Energetika a zdroje energie

INFORMATIKA
(Šebesta)

T7

Minutová prezentaci o automatizaci = kde stroje nahradili
člověka

Bezpečnost na internetu
Video Holka z Instagramu

Odprezentuji 1 minutu kvalitní poznatek

DALŠÍ VÝCHOVY

T7

INFORMACE PRO RODIČE
T7

Milí rodiče,

v tomto týdnu čeká vaše děti poslední testování SCIO:
pondělí 17.10. 2022 - v první vyuč. hodině SCIO - ČESKÝ JAZYK

● díky testu OSP žáci zjistí, jak využívají svůj studijní potenciál;
● ověří si, co umí a s jakými znalostmi vstupují do nového školního roku;
● deváťáci pak mohou porovnají své výsledky s ostatními podle jejich volby budoucí střední školy;

Ve čtvrtek 20.10. se v 16:30 ve sborovně koná rodičovská kavárna s volbou povolání.
Jste srdečně zváni! Bližší info viz zpráva s přílohou v edookitu.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.
Pohodový týden vám přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová




