
 
 

PLÁN VÝUKY OD 11. 9. 2016 DO 15. 9. 2017 
TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T2 

 
Opakování učiva 8. ročníku 

 

 

Termín odevzdání čtenářského deníku: 
konec října 2017 

Co nosit do hodin: 

MLUVNICE (pondělí, středa, čtvrtek) 

● učebnice Český jazyk 
● pracovní sešit 
● sloha + eurofolie + prázdné papíry, 

nejlépe linkované A4 

SLOH (úterý) 

● učebnice Český jazyk 
● pracovní sešit 
● sloha + eurofolie + prázdné papíry, 

nejlépe linkované A4 

LITERATURA (úterý) 

● Čítanka 
● sloha + eurofolie + prázdné papíry, 

nejlépe linkované A4 

Tento týden bude literatura! 

ANGLICKÝ JAZYK 
T2 

Skupina 1: Unit 2- A day with friends 
modální slovesa 

Skupina 2: Unit 2: Fame and fortune, 
present perfect 

 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T2 

Opakování učiva 8. ročníku 
Bei uns 

 S sebou: slovníček, sešit na gramatiku a 
pracovní sešit Deutsch mit Max 2.díl 
 



MATEMATIKA 
T2 

Opakování učiva  
- číselné výrazy,  
- poměr,  
- procenta,  
- trojčlenka,  
- mocniny a odmocniny,  
- Pythagorova věta 

 Pracovní sešit - vypracované strany 2 - 6 
Domácí úkol ve st 13. 9. a v pá 15. 9. 

PŘÍRODOPIS 
T2 

 
Úvodní hodina 

Opakování učiva 8. ročníku 
 

  

DĚJEPIS 
T2 

 
Opakování učiva 8. ročníku 

Informace o tvorbě osobních kronik 
 

 Co nosit do hodin: 

- učebnici 
- slohu se zápisy 
- eurofolie 

ZEMĚPIS 
T2 

Opakování učiva 8. ročníku, 
Světové obyvatelstvo 

  

FYZIKA 
T2 

Opakování učiva 8. ročníku, 
Úvod do elektrodynamiky 

  

Jiná sdělení 
T2 

13. 9. 2017 od 17 hodin HROMADNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA 

- organizační pokyny 
- informace o zamýšleném výletu do Prahy (říjen 2017) 
- základní informace k přijímaímu řízení 

15. 9. 2017 od 14 hodin SEZNAMOVACÍ SCHŮZKA PARLAMENŤÁKŮ 

 

Prosím o platbu za pracovní sešity (Čj, M, Aj, Vp - celkem 558 Kč) a pomůcky do Vv (celkem 111 Kč)  

CELKEM: 669 Kč, a to nejlépe do pátku 15. 9. 2017. Moc prosím, o přesné částky. Děkuji :) 

 


