
 
 

PLÁN VÝUKY OD 15. 1 2018 DO 19. 1. 2018 
TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

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 
T19 

Unit 6: Let´s do something! 
going to 

making suggestions (návrhy) 
 

 

 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T19 

Einheit 4 
Meine Woche 
uč. str. 35-36 

Po 15. 1. Opakovací písemná práce lekce 
3 (podobné cvičení PS str. 34,35) 

Pouze Ti, kteří nepsali v pátek 

Kdo bude mít nerozhodně známku, může být 
ústně přezkoušen 22. 1. 

MATEMATIKA Kvadratická funkce, v úterý  23.1.2018 pololetní písemná V po 15.1 by měli mít žáci v PS vypracovaná 



T19  opakování na pololetní písemnou práci práce cvičení po stranu 38 

PŘÍRODOPIS 
T19 Genetika  

Účastníci LVK si písemnou práci na 
pohlavní soustavu dopíší kterýkoliv den po 
vyučování ve školním klubu!! 

CHEMIE 
T19 

Redoxní reakce  Účastníci LVK si písemnou práci na soli 
dopíší kterýkoliv den po vyučování ve 
školním klubu!! 

DĚJEPIS 
T19 

Druhá světová válka  -  

ZEMĚPIS 
T19 

Cestovní ruch prezentace 
 
 

TEST - světová doprava a cestovní ruch Prezentace žáků  

FYZIKA 
T19 

 

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

Prezentace žáků Rádio, Televize... 

Jiná sdělení 
T19 

Vybíráme poplatek za šerpy na ples - 70 Kč (co nejdříve, prosím) 

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. V případě neúčasti budou veškeré tiskopisy                  
vydány v dalších dnech. 

19. 1. Školní ples: sraz - 19:00 v sokolovně, škola za žáky zodpovídá do 22:00, poté zákonní zástupci 

 


