
  
PLÁN VÝUKY OD 6. 2. 2017 DO 10. 2. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T22 

Větné celky 
(uč. 61-62/tabulky) 

- skladební dvojice 
Souvětí 

(uč. 63, 66-67/tabulky) 
- věty hlavní a vedlejší 
- druhy vět vedlejších 

6. 2. 

Diktát 

8. 2. 

PP 

MATEMATIKA 
T22 

Geometrie  
- opakování hranoly, jehlany 

10. 2.  
opakovací test  

(lineární rovnice  a rovnice s 
neznámou ve jmenovateli, slovní 
úlohy, objemy a povrchy hranolů 

a jehlanů) 

nosit učebnici a PS do geometrie! 

ANGLICKÝ JAZYK 
T22 

Unit 6 
Conditionals 

8. 2. Mixed tenses - skupina A 
9. 2. Mixed tenses - skupina B  

NĚMECKÝ JAZYK 
T22 

Einheit 6 
uč. str. 56 

- Wir fahren zur Schule, in Urlaub... 
- Grammatik: předložka mit + 3. pád + 
dopravní prostřeky 

 
 
 

ZEMĚPIS 
T22 Geopolitika  Pracovní list 

Co je to stát? 

PŘÍRODOPIS 
T22 Minerál   



 FYZIKA 
T22 

Atomy a hmota - modely 
Jádro atomu   

video 

CHEMIE 
T22 

Zpracování a využití železa  
- opakování 

Elektrolýza 
  

DĚJEPIS 
T22 Druhá světová válka  Termín odevzdání kronik  

(období 1939-1945) - 15. 2. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T22 

!!! 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!!! 

 

10. 2. VIII. školní ples 

- sraz max v 19:00 Na Sokole (ještě vyzkoušíme polonézu přímo na místě a v oblečení, bude potřeba nachystat                  
tombolu ze sálu do hospody a doladit zbývající, snad toho nebude moc) 

- s sebou oblečení :D, tomboláři košíky a “kasičky”, uvaděči texty a desky (dodám předem), Kristýnka               
kytky a led, Kája koberec, Filda kytky na stoly, čokoládky (?), Kuba meč 

11. 2. Úklid po plese 

- Nedeblíňáci sraz v 9:15 Na Sokole (autobus zpět jede až před jedenáctou hod, pokud máte možnost, zkuste si                  
domluvit odvoz autem na cca 10:00, a pokud budou rodiče tak hodní, přiberte do auta spolužáka/y) 

- Deblíňáci sraz v 11:30 Na Sokole (je možné, že nebude třeba, pokud stihneme prostory hospody uklidit ještě v                  
noci :) ) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o školní akci, je potřeba se podle toho chovat. Mějte na paměti, že tam bude 
vedení školy, učitelé a veřejnost!  

 


