
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 7.11. - 11. 11. 2022

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

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)

T11

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
(Dvořák)

T10

Presenting My Topics

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T10

Unit 5: Experiences I can identify and use the present perfect. I can talk
about my experiences.

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.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T10

Einheit 10: Wie komme ich….?
Vyhledám předložky a fráze v krátkém textu.Pojmenuju
místa a památky ve městě.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T10

Biologie člověka - písmka mízní soustava, nové téma -
dýchací soustava

DĚJEPIS
(Dvořák)

T10

První světová válka - TEST

ZEMĚPIS
(Doležel)

T10

Světová migrace a sídla

FYZIKA
(Doležel)

T10
Třífázové napětí, elektromotory



OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T10

Vyřizování náležitostí na úřadech

CHEMIE
(Zálešák)

T10

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

inovace v energetice

INFORMATIKA
(Šebesta)

T10

Minutová prezentaci o automatizaci = kde stroje nahradili
člověka

Bezpečnost na internetu
Video Holka z Instagramu

Odprezentuji 1 minutu kvalitní poznatek

DALŠÍ VÝCHOVY

T10

Výtvarná výchova - animace vybraného přísloví

INFORMACE PRO RODIČE
T10

Milí rodiče,

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.
V posledních 14 dnech v listopadu budou probíhat tzv. Triády - schůzky třídního učitele, žáka a rodiče. Edookitem
vám včas zašlu tabulku, ve které si budete moci vybrat čas schůzky.

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

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová




