
 

 
 

 
PLÁN VÝUKY OD 15. 4. 2019 DO 19. 4. 2019 

 TŘÍDA IX.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝAZYK 
T32 

Hláskosloví 
(uč. 87/tabulka) 

- hlásky a hláskové skupiny 
 

17. 4. 
--- 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T32 

Dny etikety 
Velikonoční prázdniny  

V tomto týdnu se budou vybírat 
učebnice Project 3 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T30 
Unit 6 

 
práce na projektu The sign 
 

práce na projektu The sign 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T32 

Einheit 5 
In und out 
Den etikety 

  
 
 

MATEMATIKA 
T32 

       Prijímací zkoušky, opakování 
geometrie 

Čtvrtletní práce - středa 24.4 
(převody jednotek, počítání s 

mnohočleny, řešení soustav rovnic i 
graficky, funkce jejich vlastnosti a 

grafy) 
  

V pracovním sešitě by měli mít 
žáci vypracovaná všechna cvičení 

po stranu 45 
 nosit učebnici geometrie 

PŘÍRODOPIS 
T32 

 
--- 
 

 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 
T32 

 
Galvanický článek 

  

DĚJEPIS 
T32 

Komunismus v Československu 
1968 

  

ZEMĚPIS 
T32 

Globalizace   

FYZIKA 
T32 

Jaderný reaktor a elektrárna   

VOLBA POVOLÁNÍ 
(+ PŘÍPRAVA NA 

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY) 

  

- - - 

Jiná sdělení 
T32 12. 4. a 15. 4. Přijímací zkoušky na SŠ 

------------------------------------------ 

15. 4. Výuka dle rozvrhu + “nultá” hodina tanečních v tělocvičně školy od 10:15 do 11:15. S sebou společenské                   
oblečení. 

16. 4. Den etikety - projektový den ve skupinách napříč ročníky (1.-4. hodina), 5. hodina zpětná vazba, oběd ve                   
13:30, konec vyučování ve 13:40. Nultá hodina i odpolední vyučování odpadají. 

17. 4. Den etikety - projektový den ve skupinách napříč ročníky (1.-4. hodina), 5. hodina zpětná vazba, oběd 12:50 -                    
13:50. Oběd absolvujeme všichni (součástí je přednáška o pravidlech stolování), je tedy nutné si ti, kdo na obědy                  
nechodí, zaplatit tento jeden oběd - 25 Kč a ostatní oběd přihlásit. Nultá hodina odpadá.  

18. 4. Velikonoční prázdniny :-) 

19. 4. Velký pátek - volno :-) 

------------------------------------------ 

22. 4. Velikonoční pondělí - volno :-) 



 

 
 


