
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 14.11. - 16. 11. 2022

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T11

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

Návštěva divadelního představení Vest pocket revue
Voskovce a Wericha

Čtení s porozuměním

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

V pondělí si řekneme, jaký typ divadla nás čeká a
naladíme se na něj. Dozvíme se základní informace o
W+V, jejich tvorbě, Osvobozeném divadle,...
Po návštěvě si divadlo společně zhodnotíme.

MATEMATIKA
(Němcová)

T11

Soustava rovnic zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T11

Unit 1: What´s next?
a green city, How green are you?
str. 24-27

Pojmenuju environmentální problémy.
Popíšu ekologicky příznivé chování.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T11

Presenting My Topics



ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T11

Unit 5: Present perfect review

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T11

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)

T11

Einheit 10: Předložky místa
Vyjmenuju předložky místa a použiju je ve spojeních s
podst.jménem a v krátkých větách.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T11

Biologie člověka - dýchací soustava

DĚJEPIS
(Dvořák)

T11

Státní svátek - prosím počítejte s testem na první světovou
válku další hodinu, tedy 24.11. Všechny potřebné materiály
jsou dle naší dohody v edookitu

ZEMĚPIS
(Doležel)

T11

Světová migrace a sídla

FYZIKA
(Doležel)

T11
Elektromotory



OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T11

Chování na úřadech

CHEMIE
(Zálešák)

T11

Ropa složení a využití ropy

INFORMATIKA
(Šebesta)

T11

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

mám hotové video o interaktivní tabuli a prezentaci o
automatizaci

DALŠÍ VÝCHOVY

T11

Výtvarná výchova - animace vybraného přísloví

INFORMACE PRO RODIČE
T11

Milí rodiče,

vybíráme 80,- Kč na divadelní představení Voskovce a Wericha pod taktovkou tišnovské ZUŠky, které navštívíme v
úterý 15. 11. 2022.

V posledních 14 dnech v listopadu budou probíhat tzv. Triády - schůzky třídního učitele, žáka a rodiče. Edookitem
vám přišel odkaz na tabulku, ve které si můžete vybrat datum a  čas schůzky.
Ve čtvrtek 17.11. 2022 nás čeká státní svátek a v pátek 18.11.2022 ředitelské volno.
Parlámenťáci budou ve dnech Po-St prodávat o velké přestávce ve vestibulu školy drobné dárkové předměty
(magnetky, propisky, baterky á 30kč a hlavolam á 40Kč). Jde o letitou spolupráci školy s obecně prospěšnou
společností Život dětem.

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

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová




