
 
 

PLÁN VÝUKY OD 18. 12. 2017 DO 22. 12. 2017 
TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T16 

Věty jednočlenné, věty dvojčlenné, 
větné ekvivalenty 

Přímá řeč 

Do kroužku Příprava na přijímací zkoušky 
z ČJ vyplnit test 7 z oranžové knihy 

Do 3. 1. čtenářský deník - 2 knihy 

ANGLICKÝ JAZYK 
T16 Christmas   

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T16 

Einheit 3 
Mein Tag 
uč. str. 34 
Wir zahlen 

Zahlenrallye 

 Es weihnachtet 
Weihnachten in Deutschland 

Weihnachtslieder 

MATEMATIKA 
T16 Funkce - opakování  V po 18.12 by měli mít žáci v PS 

vypracovaná cvičení po stranu 33 

PŘÍRODOPIS 
T16 Pohlavní soustava Písemná práce na celou pohlavní soustavu      

po prázdninách!  

CHEMIE 
T16 

Soli - dokončení Po - test na soli (po uvážení a společné 
domluvě se velká písemná práce na soli 
zatím posouvá až na leden, zatím 
napíšeme jen menší test) 

 

DĚJEPIS 
T16 

Cesta k druhé světové válce   

ZEMĚPIS 
T16 

Světová doprava 
 
 

  

FYZIKA 
T16 

 

Tranzistor, integrované obvody   



Jiná sdělení 
T16 

V pátek 22. 12. jedeme na operu Čert a Káča do Brna. Sraz bude v 16:00 ve škole (všichni musí nastupovat u školy, nelze                        
nabírat po cestě), návrat je naplánovaný na cca 22:00 k budově školy. Po cestě zpět pojedeme přes Chudčice, Lažánky,                   
Maršov apod., je tedy možnost vystoupit na zpáteční cestě v těchto obcích. V takovém případě je ale potřeba donést lísteček                    
podepsaný rodičem, nebo napsat zprávu přes Edookit, oboje p. učitelce Eliášové. Jedná se o večerní vystoupení, poučte prosím                  
děti o pravidlech slušného chování (jdeme na klasické představení pro veřejnost, tak ať nemají lidé větší zážitek z našeho chování                    
než z opery), a je třeba tomu přizpůsobit oděv žáka. Těším se na společný kulturní zážitek! 

Středa 20. 12. a čtvrtek 21. 12. nebude probíhat výuka podle rozvrhu - nácvik polonézy a půlnočního překvapení na ples,                    
organizace tomboly 

Čtvrtek 21. 12. odpoledne - zájemci - výlet do Domova sv. Alžběty na Žernůvce, předání darů z vybraných peněz (2x hra Goki,                      
1x hra Pexeso pro uši, 1x hra Navlékej, nečekej, 1x hra pexeso Památky a zajímavosti, 1x pexeso Pořekadla, 72 ks ovocných                     
kapsiček Kubík, 2x vánoční kolekce, čerstvé ovoce, pochutiny pro diabetiky slazené stévií) - přispívají žáci 8. a 9. třídy dle zájmu                     
+ učitelé 

Pátek 22. 12. vánoční besídka, s sebou dárek pro tajného přítele; konec výuky 12:25 

pondělí 25. 12. 2017 až úterý 2. 1. 2018 vánoční prázdniny 

středa 17. 1. 2018 od 16:30 schůzka rodičů a žáků 9. třídy - informace ohledně přijímacího řízení, odvolání proti rozhodnutí o                     
nepřijetí na SŠ, vydávání přihlášek a zápisových lístků na základě podpisu rodiče 

Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a našim deváťákům v novém roce úspěchy v oblasti volby budoucího 
povolání :) 

 Pavlína Rohanová & Hanka Šolcová 

 


