
  
PLÁN VÝUKY OD 30. 1. 2017 DO 3. 2. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T21 

Větné celky 
(uč. 61-62/tabulky) 

- skladební dvojice 
 

1. 2. 

SLOH 

MATEMATIKA 
T21 Hranoly - geometrie  nosit PS do geometrie! 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

T21 

Opakování učiva 5. lekce 
- passive voice   

NĚMECKÝ JAZYK 
T21 

Einheit 6 
uč. str. 55 - 56 

- Wir fahren zur Schule, in Urlaub... 
- Grammatik: předložky von x aus + 
3. pád 

 
 
 

ZEMĚPIS 
T21 Geopolitika  Pracovní list 

Co je to stát? 

PŘÍRODOPIS 
T21 (Pololetní prázdniny)   

 FYZIKA 
T21 

Atomy a hmota - modely 
Jádro atomu   

video 

CHEMIE 
T21 

Zpracování a využití železa - 
opakování 
Elektrolýza 

  



DĚJEPIS 
T21 

Holocaust 
Druhá světová válka 

 Termín odevzdání kronik  
(období 1939-1945) - 15. 2. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T21 

!!! Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, 
ale i v průběhu přestávek !!! 

Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů              
(za jakýmkoliv účelem) v budově školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v                
batohu s tím, že bez povolení pedagogického pracovníka ho nesmí použít - pokud ho chtějí               
využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit učitele!  

V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního 
řádu, za což budou následovat kázeňské postihy.  

 
Nácvik polonézy klasicky ve středu od 17:15 hod ve škole!!! 

 

31. 1. Den v lese - 1. vyučovací hodinu budou rozdána vysvědčení, zbytek dne nebude probíhat                
klasická výuka, ale vyrazíme ven. Prosím, abyste přizpůsobili svoje oblečení aktuálnímu počasí!            
Není vhodné, aby v těchto teplotách chodila děvčata ven v leginách a nedostačující obuvi. Prosím               
rodiče o dohlédnutí na adekvátní oděv.  

1. 2. proběhne beseda s C. Podolským o filmových žánrech od 11:00 do 12:30 hod. Zbytek                
vyučování proběhne podle rozvrhu. Vybíráme 40 Kč! 

2. 2. Ředitelské volno! 

3. 2. Pololetní prázdniny :-) 

 


