
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 5. 11. 2018 DO 9. 11. 2018 
 TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T10 

Přídavná jména   

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T10 

Reading, listening and 
comprehension 
Students’ life 

Speaking - Mutual interests 

 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T10 

Present perfect 
 

 7.11. opakování ( nepravidelná slovesa - 
see,be, drive, win, do, ride, give) 

donést si pracovní listy z přemětových 
bloků 

NĚMECKÝ JAZYK 
T10 

Einheit 3 
Essen und Trinken 

Weihnachtszeit 

  
Nová slovní zásoba 

 

MATEMATIKA 
T10 

Opakování - výrazy a 
jejich úprava,lineární rovnice 

ČPP - čtvrtek 15.11 - obsah a obvod 
kruhu, objem a povrch válce, Thaletova 
věta, počítání se zlomky, celými čísly, 
mocniny Pythagorova věta, procenta, 
výrazy, lineární rovnice a slovní úlohy 

řešené pomocí rovnic 

V pracovním sešitě by měli mít žáci 
vypracované všechna cvičení po stranu 7 

 
Kroužek - ve čtvrtek 8.11 místo 

pondělí 5.11 

PŘÍRODOPIS 
T10 

---   

CHEMIE 
T10 

Procvičování názvosloví,  
Kyseliny 

 

  

DĚJEPIS 
T10 

Protektorát Čechy a Morava   

ZEMĚPIS Světové hospodářství TEST - rasy, jazyky, nábožensví  



 

T10 

FYZIKA 
T10 

Kondenzátor transformátor a 
třífázové napětí, elektromotor 

- opakování na test 

   

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 
T10 Odevzdáváme návratky na Prodanou nevěstu! 

5. - 6. 11. Výlet do Prahy (informace v edookitu). 

8. 11. Dějepisný program Staleté kořeny - 2. a 3. vyučovací hodina.  

8. 11. Prvorepubliková módní přehlídka - od 11:30 v tělocvičně. Účastní se 1 chlapec a 1 dívka z každé třídy, 
Žákovský parlament vyhlásí nejhezčí pár I. a nejhezčí pár II. stupně. 

9. 11. Svatomartinský průvod od 17:00 (začátek bude u Krtečkové školky), v 17:20 přijede na hřiště u školy sv. 
Martin. 

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

Dovolujeme si Vás jménem základní školy oslovit s prosbou darů do tomboly. Za jakýkoliv dar předem velmi 
děkujeme a těšíme se na viděnou na plese. 

 
 


