PLÁN VÝUKY OD 15. 5. 2017 DO 19. 5. 2017
TŘÍDA IX.

PŘEDMĚT

UČIVO

ČESKÝ JAZYK
T35

Opakování
- věty jednočlenné, dvojčlenné, větné
ekvivalenty
- větné členy
- grafy souvětí
- přímá a nepřímá řeč
- nevětné celky
- pravopis

MATEMATIKA
T35

Funkce
- lineární funkce a její vlastnosti

ANGLICKÝ JAZYK
T35

Skupina A

Language levels
Skupina B
Unit 6 revision

PÍSEMKA

POZNÁMKA

17. 5.
mluvnice

19. 5.
Test - Funkce (opakování)

Skupina B
18. 5.
Unit 6 final test

NĚMECKÝ JAZYK
T35

Einheit 7
Das Wetter heute
(uč. 65-66)
Mode in der Schule
Opakovací test

Slovní zásoba

ZEMĚPIS
T35

Projekty - prezentace

Prezentace aktuálních světových témat

PŘÍRODOPIS
T35

Minerály - opakování
Horniny - úvod

Pá 19. 5. - Test na minerály

FYZIKA
T35

Astronomie - prezentace žáků

TEST Astronomie

CHEMIE
T35

Alkyny, alkeny

St 17. 5. Test - uhlovodíky úvod

DĚJEPIS
T35

Kolektivizace, 50. léta
Léta “uvolnění”

Prezentace Astronomie dle kapitol v
učebnici

Termín odevzdání kronik
(období 1969-1989) - 
23. 5. 2017

V průběhu příštího týdne proběhne 
testování České školní inspekce v 9. tříděz českého jazyka, matematiky a
hudební + výtvarné výchovy. Prosím tedy v následujících termínech o 
co nejmenší možnou absenci
.
Úterý16. 5. - 0. a 1. hodinaMATEMATIKA
Úterý 
16. 5. - 7. a 8. hodinaHUDEBNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Čtvrtek 
18. 5. - 2. a 3. hodina 
ČESKÝ JAZYK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JINÁ SDĚLENÍ
T35

13. 5. Férová snídaně od 10:00. 
My budeme mít 
sraz v cca 8:00 
(záleží na příjezdech autobusů), odkdy budeme
chystat, mazat, kreslit, šipkovat, ujídat apod. Těším se na vás i vaše rodiče!
16. 5. FOCENÍ NAŠÍ TŘÍDY- na sebe reprezentativní oblečení :-) a 
s sebou prosím i třídní trička!
26. 5. Akademie 
při příležitosti 50. výročí školy.
Od 14:00 bude otevřena škola veřejnosti, 
Akademie začíná v 16:00 a
bude v tělocvičně. Vystupujeme na ní s naším “půlnočním překvapením” v cca 17:30, sraz upřesním.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosím o doplatek výletu - 1200 Kč do 19. 5. 2017
Na výlet prosím “shánějte” helmu na kolo!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! 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.

