
 
 

PLÁN VÝUKY OD 19. 3. 2018 DO 23. 3. 2018 
TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T27 

Opakování pravopisu Doplňovací cvičení 

Skloňování číslovek : oba, dva, tři, 
čtyři 

Skloňování: oko, ucho, nahy, ruce 

Konec března - čtenářský deník (2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T27 

 

Unit 8: Think green! -environment 
  

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T27 

Einheit 5 
Was tut dir weh? 

uč. str. 43 - 44 

  
Nová slovní zásoba 

MATEMATIKA 
T27 

Geometrie - rovinné útvary 
(opakování) 

v pátek 23.3 - opakování geometrie V po 19.3 by měli mít žáci v PS 
vypracovaná cvičení po stranu 57 a stranu 

60 až 62 
 

v úterý 20. 3 - vypracovaný DT 5  
na čtvrtek 22.3 - do kroužku  
vypracovaný test PS 60 - 66 

 

PŘÍRODOPIS 
T27 

Mineralogie - krystalové struktury 
minerálů, vlastnosti minerálů   

CHEMIE 
T27 

Neobnovitelné zdroje energie, 
elektrárny - dokončení 

Obnovitelné zdroje energie 

Pá 23. 3. - Neobnovitelné zdroje energie - 
písemné opakování  

 

DĚJEPIS 
T27 

Důležité mezníky druhé světové 
války 

  



ZEMĚPIS 
T27 

Aktualní světové dění TEST - geopolitika, formy státu, 
globalizace 

Prezentace žáků na cestovní ruch 

FYZIKA 
T27 

Jaderný reaktor a elektrárna   
 

Jiná sdělení 
T27 

V pátek 16. 3. přišel balíček s objednanými třídními triky a mikinami. Peníze budu vybírat v rámci příštího týdne a týdne před 
Velikonocemi. O konečné částce vás budu informovat prostřednictvím SMS či EDKT. 
22. 3. Festival “Jeden svět” - v průběhu 4. a 5. vyučovací hodiny proběhne ve sborovně školy pro žáky 8. a 9. třídy promítání 
filmů s aktuální problematikou, po němž bude následovat diskuze. 

27. 3. Tematický den “Velikonoce” - výuka NEbude probíhat podle rozvrhu. Žáci budou rozděleni do skupinek (rozpis 
dodám) napříč všemi třídami ve škole a proběhnou aktivity spojené s tématem Velikonoc jako křesťanského svátku. S sebou 
svačinu, věci na psaní a kreslení apod. 
V tento den odpadá nultá hodina a bude zkrácené vyučování na 5 vyučovacích hodin (odpadá odpolední vyučování).  

 


