
  
PLÁN VÝUKY OD 20. 2. 2017 DO 24. 2. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T24 

Souvětí 
(uč. 69/tabulka) 

- druhy vět vedlejších 
- významové poměry 

20. 2. 

10min  na druhy VV 

22. 2. 

PP 

MATEMATIKA 
T24 Jehlan, kužel, koule 

testy na prověření znalostí již 
probraného učiva budou psány 

dle potřeby (příprava na 
přijímací zkoušky by měla být 

každodenní) 

každé úterý až do přijímacích zkoušek 
budeme psát zkušební testy, které 

budou hodnoceny známkou (50-44 b - 
výborně; 43-38 b - chvalitebně; 37-31 b 

- dobře; 30-23 b - dostatečně) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T24 

Phrasal verbs, Listening, Time clauses - 
skupina A 

Unit 6, Conditionals, phrasal verbs - 
skupina B 

Unit 5 test 
22. 2. skupina A 
23. 2. - skupina B 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T24 

Einheit 6 
(uč. s. 58-59) 

- Sloveso wollen 
- Grammatik: předložka mit + 3. pád + 
dopravní prostřeky 

 
Arbeitsheft - Wiederholungstest 

 

ZEMĚPIS 
T24 Geopolitika  Pracovní list 

Co je to stát? 

PŘÍRODOPIS 
T24 Vlastnosti minerálů   

 FYZIKA 
T24 Radioaktivita a její využití  video 

CHEMIE Neobnovitelné zdroje energie  16. 2.   



T24 - uhlí, ropa Písemné opakování - výroba 
kovů z rud, výroba železa a 

oceli, elektrolýza, galvanický 
článek, koroze 

DĚJEPIS 
T24 Druhá světová válka  Termín odevzdání kronik  

(období 1939-1945) - 21. 2. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T24 

!!! 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.  

 


