
  
PLÁN VÝUKY OD 6. 3. 2017 DO 10. 3. 32017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T26 

Souvětí 
(uč. 69/tabulka) 

- rozbor složitých souvětí 
Přímá a nepřímá řeč 

(uč. 74/tabulka) 

6. 3. 

Diktát 

8. 3. 

30min na složitá souvětí - rozbor 

8. 3. 

PP 

MATEMATIKA 
T25 

Řešení soustavy dvou rovnic o dvou 
neznámých 

testy na prověření znalostí již 
probraného učiva budou psány 

dle potřeby (příprava na 
přijímací zkoušky by měla být 

každodenní) 

od pondělí 6. 3. nosit učebnici i PS do 
Algebry 

Každý pátek mají žáci na stránce 
“kroužek” zadaný nový test 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. 

Příprava na přijímací zkoušky 
během jarních prázdnin: 

na stránkách bude žákům v termínech 
13. 3.; 15. 3. a 17. 3. zveřejněn test a 

řešení testu předešlého. V kroužku 23. 
3. pak mohou žáci veškeré nejasnosti z 

testů konzultovat. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T26 

 Skupina A 
Time clauses, Reading 

Skupina B 
Phrasal verbs 

  



NĚMECKÝ JAZYK 
T26 

Einheit 7 
- Úvod do nové lekce  

 
Nová slovní zásoba 

ZEMĚPIS 
T26 Globalizace TEST - geopolitika a globalizace Pracovní list 

Co je to stát? 

PŘÍRODOPIS 
T26 

Vlastnosti minerálů 
Prvky 

 Ústní zkoušení!! 

 FYZIKA 
T26 Jaderné reakce TEST - Jaderné síly a 

Radioaktivita video 

CHEMIE 
T26 Obnovitelné zdroje energie 

Test - Výroba kovů a železa, 
koroze (druhá půlka testu na 

elektrolýzu, galvanický a suchý 
článek bude ve středu po 

prázdninách) 

 

DĚJEPIS 
T26 Poválečné uspořádání Evropy  Termín odevzdání kronik  

(období 1948-1968) -10. 4. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T26 

10. 3. Ředitelské volno :-) 

13. 3. - 17. 3. jarní prázdniny 

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

!!! 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.  

 


