
 
 

PLÁN VÝUKY OD 8. 1 2018 DO 12. 1. 2018 
TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

Opakování na pololetní písemnou 
práci 

 22. 1. pololetní písemná práce: 

- slovní druhy 
- podstatná jména (abstraktní x 

konkrétní; pomnožná x hromadná x 
látková; koncovky) 

- přídavná jména (stupňování, 
koncovky) 

- zájmena (tvary zájmena já; sebou x s 
sebou; druhy) 

- číslovky (zápis slovem; druhy; kdy 
píšeme tečku za číslovkou) 

- příslovce (stupňování, pravopis) 
- věty jednočlenné, věty dvojčlenné, 

větný ekvivalent) 
- grafy souvětí (+ určování VV, 

poměrů mezi VH, druh souvětí) 
- pravopis (vyjmenovaná slova, 

koncovky, shoda přísudku s 
podmětem) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T18 

comparatives and superlatives 
   

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T18 

Einheit 3 
Mein Tag 
uč. str. 34 
-wir zahlen 

- množnné číslo podstatných jmen 
- PS Wiederholungstest str. 34,35 

Pá 12. 1. Opakovací písemná práce lekce 
3 (podobné cvičení PS str. 34,35) 

 

MATEMATIKA Grafické řešení soustavy dvou rovnic   



T18 

PŘÍRODOPIS 
T18 Pohlavní soustava - dokončení Písemná práce - pohlavní soustava 

Do hodiny vyplněné otázky týkající se 
dokumentu, kdo by potřeboval dokument 
shlédnout znovu, je ke stažení na ploše 
třídního počítače! 

CHEMIE 
T18 

Redoxní reakce Po - Závěrečná písemná práce na soli 
(názvosloví i teorie!!) 

 

DĚJEPIS 
T18 

Cesta k druhé světové válce  Na pondělí 8. 1. dobrovolný DÚ na velkou 
jedničku (Ti, kteří jedou na LVK, mohou 
vypracovaný úkol po někom do školy poslat, 
zaslat prostřednictvím EDKT nebo e-mailu.) 

Vypracuj odpovědi na následující otázky na 
čistý, podepsaný papír (psané na počítači 
nebo úhledně rukou: 

- Co byly Karlovarské požadavky? 
- Kdo s nimi přišel? 
- Co byla politika appeasementu? 
- Které státy ji prosazovaly a proč? 
- Kdo na ni např. doplatil (které státy)? 

ZEMĚPIS 
T18 

Světová doprava a cestovní ruch 
 
 

TEST - světová doprava a cestovní ruch  

FYZIKA 
T18 

 

Jak funguje televize 
Opakování 

TEST - Tranzistor, tranzistor jako 
zesilovač, integrované obvody a radio 

 

Jiná sdělení 
T18 

7.-13. 1. 2018 Lyžařský výcvikový kurz (Ostružná) - veškeré dokumenty ke stažení a informace najdete na stránkách školy. 

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. 

 


