
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 21.11. - 25. 11. 2022

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T12

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.

MATEMATIKA
(Němcová)

T12

Soustava rovnic zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T12

Unit 1: What´s next?
Which is greener?
str. 28-31

Pojmenuju environmentální problémy.
Popíšu ekologicky příznivé chování.



ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T12

Presenting My Topics

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T12

Unit 5: Present perfect review

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T12

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

Hra - Wo bin ich?

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

➔ Používám novou slovní zásobu, tvořím otázky.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T12

Einheit 10: Předložky místa
Hier kann man Obst kaufen. Procvičuju předložky ve spojení s podstatným jménem.

Upevňuji si frázi: kann man.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T12

Biologie člověka - dýchací soustava- písemné opakování
Trávící soustava

DĚJEPIS
(Dvořák)

T12

Test na první světovou válku. Všechny potřebné materiály
jsou dle naší dohody v edookitu.

ZEMĚPIS
(Doležel)

T12

Světová migrace a sídla



FYZIKA
(Doležel)

T12
Út - opakování na TEST
Pá - TEST

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T12

Chování na úřadech

CHEMIE
(Zálešák)

T12

Ropa složení a využití ropy

INFORMATIKA
(Šebesta)

T12

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

mám hotové video o interaktivní tabuli a prezentaci o
automatizaci

DALŠÍ VÝCHOVY

T12

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

INFORMACE PRO RODIČE
T12

Milí rodiče,

v tomto týdnu startují tripartity tedy setkání ve třech. Děkuji všem, kteří se již zapsali do sdílené tabulky a rezervovali
si svůj čas.

V úterý čeká vaše děti první taneční lekce - nácvik polonézy na ples s paní učitelkou Chlubnou (v hodině volby
povolání).



Ve středu proběhne dvouhodinový preventivní program na téma sexuální výchova a nechtěné početí.

V pátek jste srdečně zváni na tradiční vánoční jarmark - viz. informace a pozvánka v Edookitu.

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

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


