
  
PLÁN VÝUKY OD 27. 3. 2017 DO 31. 3. 32017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T28 

Nevětné celky 
(uč. 75/tabulka) 

Pořádek slov ve větě 
(uč. 78/tabulka) 

31. 3. 

15min na nevětné celky - 
interpunkce 

29. 3. 

PP 

MATEMATIKA 
T28 

Řešení soustavy dvou rovnic o dvou 
neznámých 

30. 3.  
opakovací test  

(řešení soustavy dvou rovnic o 
dvou neznámých) 

Nosit učebnici i PS do algebry 

Každý pátek obdrží žáci zadání 
nového testu na domácí přípravu. V 

neděli potom mají zpřístupněno i řešení 
s postupy. Žáci se mohou kdykoli dojít 
zeptat na nejasnosti či postupy, kterým 

nerozumí. Důležité jsou i teoretické 
znalosti, zvláště v geometrii. 

náhrada kroužku ze čtvrtka 9. 3.  
- termín úterý 28. 3. - 14:05  

(místo doučování z ČJ) 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T28 

 Skupina A 
Reading, Verbs and nouns 

Skupina B 
Time clauses, Reading 

Conditional clauses test 
A - 29. 3: 
B - 30. 3. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T28 

Einheit 7 
Das Wetter heute 
Úvod do nové lekce 

 
 

Nová slovní zásoba 



ZEMĚPIS 
T28 Člověk, příroda, kultura  Pracovní list 

PŘÍRODOPIS 
T27 Prvky  Ústní zkoušení!! 

 FYZIKA 
T28 

Jaderný reaktor 
Jaderná elektrárny  video 

CHEMIE 
T27 Obnovitelné zdroje energie 

St - TEST - druhá půlka testu na 
elektrolýzu, galvanický a suchý 

článek 
 

DĚJEPIS 
T28 Poválečné uspořádání Evropy 

28. 3.  

prezentování skupinových prací 
Termín odevzdání kronik  

(období 1948-1968) -10. 4. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T28 

V úterý 28. 3. se bude konat tzv. Den etikety - vyučování bude přizpůsobeno tématice slušného chování, zdravení,                  
stolování, společenského chování na různých druzích akcí apod. Na sebe SPOLEČENSKÝ ODĚV (jaký byste si               
například vzali na sebe do divadla - alespoň na odpolední představení = ne rifle a “roztrhaná” trika). Buďte nachystaní                   
jako do klasických vyučovacích hodin, ty proběhnou, pouze v pozměněné podobě!!! 

 

31. 3. - 1. 4. se uskuteční Noc s Andersenem, kterého se zúčastní pouze žáci, kteří splnili zadané podmínky -                    
přečetli knihu “Sůl moře”, splnili test a následně vypracovali prezentaci o problematice pobaltských států během II.                
světové války. 

Zahájení akce bude v pátek v 18:00 hod (sraz ve škole bude kolem 17:30), konec bude v sobotu v 8:00 hod. S                      
sebou spacák, karimatku, polštářek, ručník, hygienu, psací potřeby, podklady pro NsA, přezůvky, svačinu, pití              
apod. 

Prosím o poučení dětí o pravidlech slušného a bezpečného chování. Pokud nebudou respektovat pokyny              
pedagogů, budou z akce neprodleně posláni domů, a to v jakoukoliv denní či noční hodinu. 

Vzhledem k nízkému zájmu je možné, že se akce pro II. stupeň konat nebude vůbec, definitivní informace tedy                  
pošlu přes Edookit na začátku příštího týdne. Děkuji za pochopení.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!! 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.  

 


