
  
PLÁN VÝUKY OD 29. 5. 2017 DO 2. 6. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T37 

Opakování 
- pravopis 

  

MATEMATIKA 
T37 Funkce - opakování 

13.6. závěrečný test  
- slovní úlohy řešené 

pomocí trojčlenky 
- přímá a nepřímá 

úměrnost jako funkce 
- lineární funkce a její 

vlastnosti 
- grafické řešení soustavy 

dvou rovnic o dvou 
neznámých 

 

Je třeba, aby se žáci i po přijímacích 
zkouškách připravovali do hodin, na 

probrané učivo se bude na SŠ 
navazovat 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T37 

 Skupina A 
Listening, reading, comprehension 

Skupina B 
Listening, reading, comprehension 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T37 

Einheit 7 
Das Wetter heute 

(uč. 65-66) 
Wiederholungstest 

 Slovní zásoba 

ZEMĚPIS 
T37 Projekty - prezentace TEST - Člověk a příroda Prezentace aktuálních světových témat 



PŘÍRODOPIS 
T37 -  Posílat otázky na minerály! 

 FYZIKA 
T37 Astronomie - prezentace žáků  Prezentace Astronomie dle kapitol v 

učebnici 

CHEMIE 
T37 -   

DĚJEPIS 
T37 Cesta k sametové revoluci  Termín odevzdání kronik  

(období 1969-1989) - 31. 5. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T37 

30. 5.-2. 6. Výlet do Lednice 
- sraz v úterý v 8:25 ve škole 

- návrat v pátek v cca 16:00 do Deblína 

- s sebou: oblečení a pevnou kvalitní (sportovní) obuv do přírody, hygienické potřeby, osuška, plavky, krém na                 
opalování, pokrývka hlavy, malý batoh na výlety, láhev na pití (alespoň 1 litr), helma na kolo, nepromokavé a                  
teplé oblečení (pro případ deště a večery), náhradní prádlo, věci na spaní (lůžkoviny jsou v ceně – není potřeba                   
spacák), baterka, psací potřeby, šátek, jídlo a pití na cestu (první jídlo je až večeře), kapesné, kartičku ZP (mám u                    
sebe nakopírované, pokud nastala změna, prosím s předstihem kartičku dodat, ať ji mohu okopírovat), léky na alergie                 
apod. 

Vše by mělo být sbaleno ve velkém BATOHU, z Břeclavi do Lednice a z Lednice do Valtic 
půjdeme PĚŠKY! 

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

!!! 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.  

 


