
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 12. 12. - 16. 12. 2022

TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T15

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.

Tento týden proběhne diskuze mezi oběma
skupinami a každý zhodnotí svoji práci.

MATEMATIKA
(Němcová)

T15

úlohy o společné práci, pohybové úlohy zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T15

Unit 2: Friends 4 ever?
str.40-43

Popíšu vlastnosti člověka (str. 42)
Použiju slovesa pro popis vztahů (str. 43)

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T15

Group Projects



ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T15

Christmas Literature: A Christmas Carol Identifying key ideas in an authentic text, describing
characters.

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T15

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

➔ Používám  předložeky - pro určení místa a
směru.

➔ Používám plánek cesty ke konverzaci.

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T15

Einheit 10: Wie komme ich….?
Zeptám se na cestu. Podle jednoduchého plánku popíšu
cestu do určitého místa ve městě.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T15

Biologie člověka - pohlavní soustava ženy, pohlavní
soustava muže - krátké opakování z minulé hodiny

DĚJEPIS
(Dvořák)

T15

Výuka odpadá.

ZEMĚPIS
(Doležel)

T15

TEST - Světové rasy, jazyky a náboženství

FYZIKA
(Doležel)

T15
Polovodiče a PN přechod

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

Aktivní občanství



T15

CHEMIE
(Zálešák)

T15

Struktura organických látek
Alkany

nakreslím strukturní vzorec jednoduchých uhlovodíků a
dokážu je pojmenovat

INFORMATIKA
(Šebesta)

T15

Práce v Canva - pozvánka na ples či vánoční přání
Virtuální realita ve dvojicích
alternativně nácvik na ples…

mám hotové kvalitní přání nebo pozvánku

DALŠÍ VÝCHOVY

T14

INFORMACE PRO RODIČE
T15

Milí žáci a rodiče,

- vybíráme 70,- Kč za preventivní program (nečekané početí, který žáci již absolvovali)
- v úterý místo IVT přijede paní Chlubná a trénujeme polonézu v tělocvičně
- ve čtvrtek pojedou přihlášení žáci na exkurzi do Tepláren Brno (ostatní mají výuku dle rozvrhu).

V průběhu týdne, prosím, noste špalíčky dřeva na tvoření s prvňáčky, které nás čeká v pondělí 19.12. 2022 v 1. a 2.
vyuč. hodině. Budeme vytvářet vánoční skřítky, tak se hodí i různé doplňky (na obličej a čepici), fantazii se meze
nekladou.

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

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


