PLÁN VÝUKY OD 18. 2. 2019 DO 22. 2. 2019
TŘÍDA IX.
Předmět
ČESKÝAZYK
T24
ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)
T24
ANGLICKÝ JAZYK
(Novotná)
T24
NĚMECKÝ JAZYK
T24

MATEMATIKA
T24

PŘÍRODOPIS
T24
CHEMIE
T24

Učivo
Skladební dvojice
(uč. 59-62/tabulky)
- větné členy
- rozbor věty jednoduché

Písemka
18. 2.
10min na přísudky
20. 2.
15min na rozbor věty jednoduché

Poznámka
20. 2.
literatura

Culture - Signs
Our eyes
should/ shouldn´t
advice
Einheit 4
Gesund bleiben
Was lerne ich?
Uč. str. 32-33
Lineární funkce a její vlastnosti,

Genetika
Soli - dokončení

PS 38- 43
kontrola slovníčků ( dopsaná 5. a
6. lekce)
St 20. 2. Test 3

příprava na PZ - každý den malý
testík na libovolně zvolenou oblast V pracovním sešitě by měli mít
z matematiky (příklady z
žáci vypracovaná všechna cvičení
přijímacích testů, které činí
po stranu 31
problémy)

DĚJEPIS
T22

1.fáze druhé světové války

ZEMĚPIS
T22

Prezentace státy cestovní ruch

FYZIKA
T24

Opakování na test a test

TEST - tranzistor, PNP/NPN,
Integrované obvody, rádio a
televize
19. 2.
Vypracované testyze
zakoupených materiálů: s. 84 115 (Didaktické testy 5-10).
Budeme zdůvodňovat, vysvětlovat
- NUTNÉ mít hotové a
zkontrolované, donesou si
VŠICHNI! Kdo nebude mít,
bude ohodnocen nedostatečně za
podruhé nedonesenou práci.

VOLBA POVOLÁNÍ
(+ PŘÍPRAVA NA
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY)

Jiná sdělení
T24

7.2. zkoušení - složka str. 27 (fáze
druhé světové války)

11.2. - 15.2. - JARNÍ PRÁZDNINY :-)
20. 2. V 18. 30 nacvičování polonézy ve Veverské Bítýšce s Markétou Chlubnou.

22. 2. X. ŠKOLNÍ PLES
(organizace dne pátek 22.2.2019)
DOPOLEDNE
I. skupina: sraz v 8:15 na autobusové zastávce Veverská Bítýška (u Pizzerie). I. skupina se s paní učitelkou
Zouharovou bude věnovat výzdobě sálu.
II. skupina: sraz v 8:15 ve škole ve vestibulu. II. skupina se bude věnovat s paní učitelkou Šolcovou a
Novotnou nakládání her o ceny a aparatury.
II. skupina je Jirka Slezák, Davča Kirsch Jarda Hanák, Tom Crha, Honza Klusák (tito chlapci dostanou

prohlášení s tím, že je poté můžeme svézt do Veverské Bítýšky autem, prosím o její potvrzení).

Budeme chystat sál, rovnat hry o ceny a věnovat se nacvičování tanců.
Pokud máte ještě nějaký příspěvek do hry o ceny, prosíme Vás odevzdat nejlépe do čtvrtka 7.2. nebo nám
písemně napsat, abych mohli cenu zařadit do slosování.
Děkujeme za ty, které už jsme dostali.

Akce končí ve 12:30 ve Veverské Bítýšce (odtud jede autobus směr Deblín ve 12:43).
Žáci dostanou návratku s tím, že akce začíná i končí ve Veverské Bítýšce v uvedené časy. Pokud návratku
Vaše dítě nedonese do čtvrtka 21.2., zůstává ve škole v 8. třídě!!!

ODPOLEDNE
·

Sraz v 18:30 v kulturním sále Veverské Bítýšky (budeme zde už po 18:00). Žáci budou již oblečeni do
plesového. Nebude zde časový prostor k dalšímu převlékaní a "chystání se".

·

Bývá zvykem, že si deváťáci na svůj stůl nosí občerstvení vlastní výroby (chlebíčky, pomazánky,
buchty...). Je to na nich.

·

Max. do 19:15 bude čas na vyzkoušení si polonézy.

·

Pokud nemáte možnost své děti zavést na sraz autem, jede autobus Deblín 17:52-VB 18:12.

·

Do 20:00 Vám za žáky zodpovídáme. Poté už je to na Vás ;)

·

Pro veřejnost připomínáme možnost svozového autobusu:
18:45 Tišnov, Úsuší, 19:00 Deblín, Braníškov, Maršov, Lažánky, VB. Ve 2:00 stejnou trasou a se stejnými
zastávkami zpět.

-----------------------------------------PŘIHLÁŠKY NA SOU A SŠ
Ještě připomínáme, aby žáci v týdnu po jarních prázdninách nosili své přihlášky na střední školu pro
kontrolu a oražení naší školou.
Po zaslaní elektronické podoby přihlášky je možná její kontrola i touto cestou solcovahana@email.cz.

