PLÁN VÝUKY OD 18. 3. 2019 DO 22. 3. 2019
TŘÍDA IX.
Předmět

ČESKÝAZYK
T28

Učivo
Přímá a nepřímá řeč
(uč. 74/tabulky)
Nevětné celky
(uč. 75/tabulka)

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbba)
T28

Unit 6 revision
English in daily life

ANGLICKÝ JAZYK
(Novotná)
T28

must /must not
advice

NĚMECKÝ JAZYK
T28

Einheit 4
Gesund bleiben
3. pád (in, bei, zu)
Lebst du gesund?

MATEMATIKA
T28

Lineární funkce a její využití soustavy dvou rovnic o dvou neznámých
řešené graficky
Genetika
Geologie - úvod

PŘÍRODOPIS
T28

Písemka

Poznámka

19. 3.
10min na přímou a nepřímou řeč

20. 3.
literatura

26. 3. Unit 6 final test

slovíčka 6.lekce - oprava 20.3.

čt 21.3 - opakovací test lineární funkce a její využití

V pracovním sešitě by měli mít
žáci vypracovaná všechna cvičení
po stranu 36
Hodnocený mineralogický úkol
na jaro:Návštěva mineralogické
burzy v Tišnově (26. - 28. 4.) doložíte vstupenku a vlastní selfie
z burzy (v mobilu, není třeba
tisknout)
V případě, že vám nevychází tento
termín, navštivte (a stejně i

doložte) jakoukoliv akci či
expozici zaměřenou na minerály.
CHEMIE
T28

Organická chemie - úvod
Zdroje energie

DĚJEPIS
T28

Poválečné období - 1945-1948

ZEMĚPIS
T28

Stání a politické zřízení

FYZIKA
T28

Radioaktivita její využití a ochrana
před zářením

pá 22. 3. - Zdroje energie - písemné
opakování

Prezentace států na cestovní ruch

19. 3.
Vzít s sebou do hodin
přijímačkové testy z roku 2018
(máme vyplněné dvě varianty)a
testy “J”z úterý 12. 3. - budeme
procházet a zodpovídat případné
dotazy.

VOLBA POVOLÁNÍ
(+ PŘÍPRAVA NA
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY)

Jiná sdělení
T28

Do 2. 4. budou mít všichni, kdo
dělají přijímací zkoušky, vyplněné
testy ze stran 12-43.Budeme opět
procházet, zdůvodňovat,
vysvětlovat.
19. 3. Den knižních hrdinů - oblečení podle oblíbeného knižního hrdiny po celý den
-

1. a 2. hodina: aktivity ve třídě (prezentace parlamenťáků o tom, jak vznikají knížky, kdo se na jejich vydání
podílí; rozdělení rolí při tvorbě třídní knihy s názvem Velikonoční dobrodružství, vymýšlení příběhu)
3. - 7. (8.) hodina: podle rozvrhu
Soutěž O nejlépe oblečenou třídu(!!!)

21. 3. Bloky ve čtvrtek
22. 3. Matematický klokan - 1. a 2. vyučovací hodina
------------------------------------------

