
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 24. 9. 2018 DO 28. 9. 2018 
 TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T4 

Slovo, sousloví, věcné 
významy slov 

Doplňovací cvičení a/nebo diktát  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T4 

Present Perfect Simple and 
Past Simple in use  

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T4 

Our trip to London 
famous places 

určitý/neurčitý člen(a/an/the) 
 

 

středa 19.9. photos ( my holiday places) 
slovíčka 4. lekce 8.10. napsané (slovníček) 

NĚMECKÝ JAZYK 
T4 

Einheit 2 
Zu Hause 

Wo? + 3. pád 
předložky auf, in 

Tiere 

  
Učebnice, pracovní sešit, gramatický sešit a 

slovníček z minulého školního roku. 
 

MATEMATIKA 
T4 

opakování učiva 8. ročníku - 
válec 

ve středu 26. 9. - opakovací test - kružnice 
a kruh 

 

domácí úkoly jsou dobrovolné, žáci se učí 
sami vyhodnotit, zda procvičovat potřebují 

či nikoli  

PŘÍRODOPIS 
T4 

Dokončení učiva 8. ročníku - 
trávicí soustava 

 

 Učebnice zatím není potřeba, nutný je sešit 
(doporujčuji pokračovat v loňském sešitě) 

CHEMIE 
T4 

Halogenidy, oxidy - 
opakování názvosloví 

Sulfidy 
Hydroxidy 

 

 Učebnice zatím není potřeba, nutný je sešit 
(doporujčuji pokračovat v loňském sešitě) 

DĚJEPIS 
T4 

Cesta k první světové válce  4. 10. (čtvrtek) - kontrola kronik - období 
konec 19. století až 1918 



 

ZEMĚPIS 
T4 

Světová sídla TEST - Světové obyvatelstvo a migrace Obstarat desky či minimálně eurofolii na 
zakládání pracovních listů 

FYZIKA 
T4 

Elektromagnetická indukce a 
generátory 

  Obstarat sešit na zápis (můžete pokračovat 
ve starém) 

VOLBA POVOLÁNÍ 
(+ PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY) 

Co bych rád/a studoval/a?  Žáci obdrželi test z ČJ k procvičení  
- vyplnit test (60 minut) do 

odpovědního formuláře 
- zkontrolovat výsledky a sečíst body 

(všichni obdrželi řešení) 
Rozmyslet, která škola či obor by neměl 
chybět na Miniveletrhu středních škol 13. 
11. 2018 

Jiná sdělení 
T4 27. 9. ÚP Brno 

28. 9. Státní svátek - DEN ČESKÉ STÁTNOSTI 

5. 10. Exkurze do brněnské Zoo  

Platíme pracovní sešity a pomůcky do VV - celkem 335 Kč (237,99 Kč za pracovní sešity, 97,08 za výtvarné potřeby). 
Prosím o donesení platby do čtvrtka 27. 9. 2018. Děkuji. 

Nosit pomůcky do výtvarné výchovy! 
 
 


