PLÁN VÝUKY OD 4. 6. 2018 DO 8. 6. 2018
TŘÍDA IX.
Předmět

Učivo

ČESKÝ JAZYK
T38

Opakování na záverečnou písemnou
práci

ANGLICKÝ JAZYK
T38
NĚMECKÝ JAZYK
T38

Písemka

Poznámka
Doplňovací cvičení

11. 6. závěrečná písemná práce

minulý průběhový čas
istening and reading skills
Einheit 7
Bekleidung

Po 4. 6. Písemná práce(dopravní
prostředky, počasí, oblečení, stupňování
příslovcí)

MATEMATIKA
T38

PŘÍRODOPIS
T38

Jehlan a jeho objem a povrch

středa 13.6
Pololetní opakovací písemná práce
(rovnice s neznámou ve jmenovateli,
lomené výrazy, osová a středová
souměrnost, objem a povrch hranolů a
válce, konstrukční úlohy, druhy úhlů,
podobnost- příklady z PS 78,79)

Horniny

CHEMIE
T38

Organická chemie - deriváty
uhlovodíků - dokončení, cukry, tuky,
bílkoviny

DĚJEPIS
T38

Poválečné Československo

ZEMĚPIS
T38

Člověk a příroda

V po 4.6.by měli mít žáci v PS vypracovaná
cvičení po stranu 82

Dokončit pracovní list na horniny!

do pondělí 11. 6. přinést kroniku 1968-1989
TEST - člověk a příroda

Prezentace žáků

FYZIKA
T38
Jiná sdělení
T38

Opakování učiva 9. třídy

Prezentace žáků

4. 6. a 6. 6. třídní focení! Prosím, přijít v hezkém a slušném oblečení + nezapomenout třídní trička a třídní mikiny, holky také bílé
triko se žlutým nápisem, které máme stejné
7. a 8. 6. obhajoba ročníkových prací - prosím, přijít ve slušném oblečení (kluci nejlépe oblek, holky šaty nebo sukni, slušné
kalhoty), začínáme 9:30, prosím, přijít na 7:30. Také prosím přinést drobné občerstvení - pomazánka nebo jednohubky, buchta
atd.
8. 6. Srdečně Vás zveme na koncert Pěveckého sboru Sasanky, společně s nímž si můžete poslechnout i Sboreček I. stupně.
Začátek akce je v 17:00 na dvoře školy a těšit se můžete i na občerstvení, které si nachystá KPŠ Kamarád.
11.-15. 6. bude probíhat sběr papíru! V této době bude na parkovišti školy přistaven kontejner (v čase 7:00-15:00; v pátek
7:00-11:00). Prosím o vhození papíru přímo do kontejneru a následné odevzdání lístečku s váhou sběru a podpisem rodiče třídní
učitelce. Děkuji :-)
Vybíráme 500 Kč - doplatek na výlet

