
  
PLÁN VÝUKY OD 22. 5. 2017 DO 26. 5. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T36 

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

24. 5. 

Pololetní písemná práce 
17. 5. 

mluvnice 

MATEMATIKA 
T36 

Funkce 
- lineární funkce a její vlastnosti  

25. 5.  
Test -  Funkce (opakování) - test 

přeložen z pá 19.5  

Je třeba, aby se žáci i po přijímacích 
zkouškách připravovali do hodin, na 

probrané učivo se bude na SŠ 
navazovat 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T36 

 Skupina A 
Listening, reading, comprehension 

Skupina B 
Language levels 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T36 

Einheit 7 
Das Wetter heute 

(uč. 65-66) 
Wiederholungstest 

 Slovní zásoba 

ZEMĚPIS 
T36 Projekty - prezentace  Prezentace aktuálních světových témat 



PŘÍRODOPIS 
T36 

Minerály - opakování 
Horniny - úvod 

Pá 19. 5. - Test na minerály - 
odsunuto na pá 26.5. Posílat otázky na minerály! 

 FYZIKA 
T36 Astronomie - prezentace žáků  Prezentace Astronomie dle kapitol v 

učebnici 

CHEMIE 
T36 Areny   

DĚJEPIS 
T36 

Jan Palach 
Normalizace  

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

JINÁ SDĚLENÍ 
T36 

22. 5. Výlet kroužku sebeobrana 

22. 5. Nácvik na akademii (12:25-12:50) - Půlnoční překvapení 

23. 5. Bubnování v tělocvičně (9:00 - 10:30) 

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 bude v 15:30.  

Prosím o pomoc s občerstvením, které zajišťuje KPŠ od 16:00 - 17:30 (prostřídáte se u něj). 

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

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.  

 


