PLÁN VÝUKY OD 29. 5. 2017 DO 2. 6. 2017
TŘÍDA IX.

PŘEDMĚT

UČIVO

ČESKÝ JAZYK
T38

Opakování

PÍSEMKA

POZNÁMKA

- pravopis
13. 6. závěrečný test
slovní úlohy řešené
pomocí trojčlenky
- přímá a nepřímá
úměrnost jako funkce
- lineární funkce a její
vlastnosti
- grafické řešení soustavy
dvou rovnic o dvou
neznámých
-

MATEMATIKA
T38

ANGLICKÝ JAZYK
T38

Funkce- opakování, grafické řešení
soustav dvou rovnic o dvou neznámých

Je třeba, aby se žáci i po přijímacích
zkouškách připravovali do hodin, na
probrané učivo se bude na SŠ
navazovat

Skupina A
Reading, comprehension, grammar B1
Skupina B
Listening, reading, comprehension

NĚMECKÝ JAZYK
T38

Einheit 7
Das Wetter heute
(uč. 65-66)
Wiederholungstest

ZEMĚPIS
T38

Projekty - prezentace

Slovní zásoba

TEST - Člověk a příroda

Prezentace aktuálních světových témat

PŘÍRODOPIS
T38

Horniny

FYZIKA
T38

Astronomie - prezentace žáků

CHEMIE
T38

Organická chemie

DĚJEPIS
T38

Cesta k sametové revoluci

Písemné opakování - minerály

POZOR!Abychom nepřišli o další
páteční hodinu, vyměníme si čtvrteční
chemii za přírodopis!!
Posílat otázky na minerály!
Prezentace Astronomie dle kapitol v
učebnici

Pátek 9. 6. - EKO-den s Kometou
8:30-9:00 – příjezd dětí, přiřazení EKO týmu (hráč HC Kometa Brno, zástupce Lesů města Brna)
9:00-11:00 – edukativní cesta, čištění prostoru Lesy města Brna
11:00-12:30 – vyhlášení výsledků, přehlídka záchranných složek, podpisová akce „A“ týmu HC Kometa Brno,
doprovodný program, odjezd
JINÁ SDĚLENÍ
T38

Místo akce- Lesy města Brna, prostory nad obcí Deblín
Toalety– zajištěny na hřišti
Jídlo - drobné občerstvení děti obdrží po skončení edukativní cesty (svačinu s sebou), možné zakoupit i na hřišti
Skupina obdrží– rukavice (1 rukavice os.), kleště (1 ks na skupinu), kvíz, pytle na třídění odpadu
S sebou– svačinu, pevnou obuv, v případě nepříznivého počasí pláštěnku, vědomosti, soutěžní obal
Číslo skupiny – 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozorňujeme, že kroužky probíhají pouze do konce května.

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

!!! 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.

