
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY   28. 11. - 2.12. 2022

TŘÍDA 9.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T13
příští týden test na podstatná jména

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

Čtení s porozuměním

Sloh: diskuze

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

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

Pracuji ve skupině na společném plakátu k diskuzi, hledám
vhodné argumenty.

Ve čtvrtek 1. 12. budou zájemci psát 4. a 5. vyučovací hodinu
olympiádu z českého jazyka. Promyslete, v pondělí budu
zjišťovat zájemce :).

MATEMATIKA
(Němcová)

T13
test- soustava lineárních rovnic

Soustava rovnic- slovní úlohy
úlohy o společné práci

zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.



ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T13

Unit 1: Which is greener?
str. 28-31

Pojmenuju environmentální problémy.
Popíšu ekologicky příznivé chování.
Tvořím podmínkové věty s IF.

ANGLICKÝ JAZYK
T12

(Křístelová)

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

ANGLICKÝ JAZYK
T13

(Dvořák)

Group Projects

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T13

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

Wo? oder Wohin? určení místa

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

➔ Používám novou slovní zásobu, tvořím otázky.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T13

Biologie člověka - písemné opakování smysly, pokračování
preventivního programu s lektorkou - nechtěné početí

DĚJEPIS
(Burian)

T13

Poválečné uspořádání světa.



ZEMĚPIS
(Doležel)

T13
Světové rasy, jazyky, náboženství

FYZIKA
(Doležel)

T13

Elektromagnetické kmity a vlny

CHEMIE
(Zálešák)

T12

Ropa složení a využití ropy

IVT
(Šebesta)

T13

Dopracování úkolů z minulých hodin
Kdo má hotovo - Virtuální realita, Roboti Edison

mám hotové video o interaktivní tabuli a prezentaci o
automatizaci

VÝCHOVY
T12

Výchova ke zdraví - preventivní program na téma sexuální
výchova a nechtěné početí.
Volba povolání - projekt Catering na vánoční jarmark.

INFORMACE PRO RODIČE
T13 .

Vybíráme 70,- Kč na preventivní program.


