
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 24.10. - 28. 10. 2022

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T8
čtvrtletní písemná práce

po prázdninách
ve čtvrtek 3. 11.

Sloh: Skupinová diskuze

Po prázdninách si společně projdeme cvičnou
čtvrtletní práci a až poté ji napíšete ,,naostro” :)

Mluvčí za skupinku představí a zhodnotí práci z
minulého týdne.

MATEMATIKA
(Němcová)

T8

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

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T8

Bloggers 4, Unit 0A: A party
str. 12-13

Popíšu svoje plány pomocí vazby going to.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T8

My Hobbies

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T8

Unit 5: Experiences I can speak about my ambitions



NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T8

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

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

haben.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T8

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

časové údaje v krátkých větách.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T8

Biologie člověka Mízní soustava

DĚJEPIS
(Dvořák)

T8

První světová válka

ZEMĚPIS
(Doležel)

T8

Světové obyvatelstvo a migrace

FYZIKA
(Doležel)

T8
Cívka, Transformátor

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T8

Komunální volby Orientuji se v základních pojmech a systému voleb.

CHEMIE
(Zálešák)

Energetika - Práce v centrech
Model elektrárny, dispečerem el. soustavy,



T8 inovace v energetice

INFORMATIKA
(Šebesta)

T8

Minutová prezentaci o automatizaci = kde stroje nahradili
člověka

Bezpečnost na internetu
Video Holka z Instagramu

Odprezentuji 1 minutu kvalitní poznatek

DALŠÍ VÝCHOVY

T8

INFORMACE PRO RODIČE
T8

Milí rodiče,

v tomto týdnu nás čekají podzimní prázdniny od 26.10. - 27.10. 2022 a státní svátek v pátek 28.10. 2022.

Výuka nás tedy čeká pouze v pondělí a v úterý. V pondělí se v hodině OSV a TV vypravíme prozkoumat les, kam
půjdeme příští týden s prvňáčky na dušičkovou výpravu. V úterý se s deváťáky zúčastníme z lavic naší třídy virtuální
prohlídky JE Dukovany a to v hodinách volby povolání.

Po prázdninách, hned v pondělí 31.10. 2022, strávíme dopoledne s našimi prvňáčky. Deváťáci jim připravili speciální
dušičkový program. Připomeňte dětem ať se dobře obléknou, půjdeme do lesa. Podrobnosti vám zašlu v dalším týdnu
edookitem.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.
Pohodový týden vám přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


