
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY   7-11. 11. 2022

TŘÍDA 9.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T10-11

Tvarosloví: PODSTATNÁ JMÉNA - mluvnické kategorie,
konkrétní x abstraktní, pomnožná x hromadná x látková,
obecná x vlastní

Sloh: Skupinová diskuze

Čtení s porozuměním

Opakuji si vše, co vím o podstatných jménech. Zkouším si
typizované úkoly k PZ, které se podstatných jmen týkají.

Ve skupině pracuji na plakátu k diskuzi.

Prohlubuji svoji čtenářskou gramotnost, pracuji nejen s
texty k PZ.

MATEMATIKA
(Němcová)

T10
Po - čtvrtletní písemná práce

Soustava rovnic zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T10

Unit 0C+D: Set your goals! Your choice!
str. 16-19 Popisuju svoji budoucnost pomocí různých forem vyjádření

budoucnosti (will, going to…).
Popíšu své cíle a plány.



ANGLICKÝ JAZYK
T4

(Křístelová)

Unit 4: Cities Students will be able to make arrangements.

ANGLICKÝ JAZYK
T8

(Dvořák)

My Hobbies

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T10

Konverzace, aktivity a práce s novou slovní zásobou
Lekce 10.

Orientace v textu - hledání předložek a frází k tématu
památky a místa.

➔ Seznámím se s používáním předložek - pro určení místa
a směru.

➔ Používám novou slovní zásobu, památky a místa.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T10

Biologie člověka - písemka nervová soustava - mozek,
mícha, nervy

Nové téma - smysly

DĚJEPIS
(Burian)

T10

Poválečné uspořádání světa.

ZEMĚPIS
(Doležel)

T10
Světové obyvatelstvo, migrace a sídla - opakování

TEST
Zkoušíme u tabule



FYZIKA
(Doležel)

T10

Třífázové napětí, elektromotor
Zkoušíme u tabule

CHEMIE
(Zálešák)

T8

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

inovace v energetice

IVT
(Šebesta)

T5

Kreativní hodina - ve skupině 5 lidí vytvoříme krátký
scénář na video o nové interaktivní tabuli

Půl třídy v IVT/ Půl ve sborovně

kvalitní 30s až 1 minutové video na vybranou schopnost
nové interaktivní tabule

VÝCHOVY
T4

INFORMACE PRO RODIČE
T10 Vybíráme 80,- Kč na divadelní představení Voskovce a Wericha pod taktovkou tišnovské ZUŠky, které navštívíme v úterý 15.

11. 2022.
Dále pak 20,- Kč na výstavu Libora Veselého v Galerii Josefa Jambora v Tišnově, kam se vydáme ve čtvrtek 10.11. 2022.
Tento den nás čeká v Tišnově také program v rámci veletrhu středních škol. Bližší informace jste již obdrželi Edookitem.
Blíží se nám čtvrtletí = v druhé polovině listopadu se budou konat triády.


