
 

 
 

 
PLÁN VÝUKY OD 11. 11. 2019 DO 15. 11. 2019 

 TŘÍDA IX.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

Slovní zásoba a význam slov 
Pravopis 

Mluvní cvičení 
Příprava na čtvrtletní písemnou práci 

Mluvní cvičení - středa 
18. 11. čtvrtletní písemná práce 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T11 

What’s the matter? 
Should  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T11 

 
Unit 6 : must, should 

 

 
 

 
Every Friday expect evaluation. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T11 

Einheit 4 
Meine Woche 
Stundenplan 

  
 

MATEMATIKA 
T11 

 
Slovní úlohy, vyjádření neznámé ze 

vzorce 

  opakovací test - úprava výrazů + 
řešení lineárních rovnic zvládla 

třetina žáků na výbornou - ostatní 
mají v edookitu u hodnocení 

napsané doporučení, test si mohou 
opravit v pátek 15.11 nultou 

hodinu 
 

 

PŘÍRODOPIS 
T11 

Trávicí soustava 
 

  

CHEMIE 
T11 

Kyseliny  Průběžné testíky. 



 

DĚJEPIS 
T11 

30 let demokracie   

ZEMĚPIS 
T11 

TEST - Rasy, náboženství, jazyky   

FYZIKA 
T11 

Elektromagnetické vlnění a bezpečnost 
práce s el. proudem 

  

VOLBA POVOLÁNÍ 
(+ PŘÍPRAVA NA 

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY) 

T11 

příprava na PZ z matematiky - úkol z 
25.10. PL -  Lineární rovnice - donést ke 
kontrole (jen zájemci) 
PS - 22 - 28 
út 5.11. a pá 8.11(náhrada za út 29.10) 
opakování - numerické výpočty, převody 
jednotek, úprava algebraických výrazů, 
řešení lineárních rovnic 

Upozornění:  
Příprava na PZ z matematiky - je 
dobrovolný kroužek, ale pokud tam 
žák dochází, předpokládá se 
svědomitá domácí příprava.  
 

 

Jiná sdělení 
T11 

V pondělí (3. a 4. v.h.) a v úterý (5. a 6.v.h.) bude probíhat ve třídě seminář Bezpečně na internetu. 

V úterý proběhne ve škole od 7:30 do 8:30 a od 14:00 do 15:00 sběr papíru. 

Ve čtvrtek a v pátek bude probíhat projektový den ke 30. výročí Sametové revoluce. V tyto dny bude 
zkrácená výuka do 13:40. Nulté hodiny budou. Podrobnější informace ve zprávě na Edookitu. 

Škola byla požádána o pomoc při hrabání listí v Deblíně, 9. třída půjde hrabat ve dvou dopoledních hodinách 
ve středu 13. 11. - na sebe VHODNÉ OBLEČENÍ A OBUTÍ!!! 

 

Po vyúčtování školního výletu budu dětem vracet 600Kč. V rámci hudební výchovy navštíví děti 20.12. ve 
večerních hodinách divadelní představení Saturnin. Na toto představení se vybírá 375 Kč. Po dohodě s paní 
učitelkou Kolegarovou bych z částky 600Kč toto představení uhradila a zbylých 125 Kč bych nechala dětem 
na výdaje spojené s přípravou školního plesu, objednávkou šert apod.  

 


