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TŘÍDA 9.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T14
6. 12. písemná práce podstatná

jména

Tvarosloví: Přídavná jména - skloňování, stupňování

Čtení s porozuměním

Sloh: diskuze

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

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

Dokončuji plakát ke skupinové diskuzi, zhodnotím práci ve
skupině.

MATEMATIKA
(Němcová)

T14
test- slovní úlohy řešené

soustavou lineárních rovnic

Soustava rovnic- slovní úlohy
úlohy o společné práci

zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T14

Unit 1: Be greener!
str. 34-35
Podmínkové věty (1st and 2nd conditional)

Tvořím podmínkové věty s IF.
Popíšu ekologicky příznivé chování.



ANGLICKÝ JAZYK
T12

(Křístelová)

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

ANGLICKÝ JAZYK
T13

(Dvořák)

Group Projects

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T14

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

Wo? oder Wohin? určení místa, vytvoření a popis cesty
dle vlastního plánku.

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

➔ Používám plánek cesty ke konverzaci.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T14

Biologie člověka - pohlavní soustava člověka

DĚJEPIS
(Burian)

T14

Poválečné uspořádání světa.

ZEMĚPIS
(Doležel)

T14
TEST - Světové rasy, jazyky, náboženství



FYZIKA
(Doležel)

T14

TEST - Elektromagnetické kmity a vlny, Bezpečnost práce s
elektřinou

CHEMIE
(Zálešák)

T14

Struktura organických látek
Alkany

nakreslím strukturní vzorec jednoduchých uhlovodíků a dokážu je
pojmenovat

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
T14

ST - 7.12. - Exkurze na vojenskou základnu v Náměšti n. Oslavou - pouze pro zájemce
ČT - 8.12. - Ředitelské volno
Stále vybíráme 70,- Kč na preventivní program.


