
 

 

• 3. PLÁN (1.  10. – 14. 10. 2017)   9.A, JMÉNO:  

 Učivo + str.  v učebnici   DÚ 
JČ M: Slovní zásoba - obohacování, rozvrstvení, S: mluvený projev, vypravování, L: čtenářská 

dílna, generace buřičů 
 

AJ BŘE: Unit 1 – popis lidí, šikana, časopis Gate - články a cvičení 
ŘÁD: Unit 1 – popis lidí, šikana, opakování vyjádření minulosti 
HOR: Unit 1 – popis lidí, opakování vyjádření minulosti 
NP: Unit 1-There´s something wrong+everyday English. History: The silk road 

 
HOR: - písemné opakování slovní zásoby a 
frází Introduction, přítomný čas - 1. 
NAP: DU learn the new words and phrases 
from D +everyday English. WB 8,9 

RJ Lekce 2 - předložkové vazby, vzory podstatných jmen, prověřování probraného učiva  
NJ 3.lekce: potraviny, časové údaje v průběhu dne, dokončení lekce, 4. lekce: představení 

lekce 
 

M Procvičování vzorců (a + b)2; (a – b)2 ; (a + b) . (a – b), početní operace s mnohočleny; 
rozklad mnohočlenů vytýkáním před závorku a pomocí vzorců 

 

Z   
F Vedení elektrického proudu v polovodičích, úvod do elektromagnetismu  

CH Druhy chemických reakcí, vyčíslování chemických reakcí  

D ČSR - nový stát ve střední Evropě  

P Nerosty  
INF Online nástroje - vyhledávání  

FG Rozpočet domácnosti  

OV Judaismus, křesťanství  
HV Hudba minulosti  

VV Výročí vzniku ČSR, dokončení plakátu, portrét T.G.M. Fixy (např. červený, černý, modrý) 
PV Projektová výuka - příprava na role a dovednosti ve virtuální firmě  

ZV   

TV   
Prostor pro učitele:  

• zkrácené vyučování v pátek 5/10, 9. ročník do 12:30. Autobus do Jarošova bude odjíždět ve 13  hodin. 

• 2. 10. Předplatitelské představení SD Králova řeč, začátek v 18 hodin, sraz v 17:45 v divadle, délka představení 2:30 

• Vybíráme 300,- Kč na SRPŠ, 30,- Kč na třídní foto, 35,- Kč na ročníkovou f., 800,- Kč na trička …, 90,- Kč na 

divadelní představení 
• Ve škole se vyskytly vši, žádáme o důkladné prohlédnutí vlasů. 

Od října do května je pro zájemce KROUŽEK INFORMATIKY A PROGRAMOVÁNÍ, každý čtvrtek od 14.00 – 15.30 hodin. Začíná ve 

 
 

 



čtvrtek 11. října 2018 ve 14.00 hodin v učebně informatiky. 

Lektoři: studenti Obchodní akademie a VOŠ Uherské Hradiště. Kroužek je zdarma. 

Přihlášku si můžete vyzvednout v kabinetu informatiky u pí. uč. Pálkové. Termín pro odevzdání přihlášky: do 2. října 2018. 

Tripartity - termíny jednotlivě 

Prostor pro rodiče: 
 

podpis rodiče: 

 

 


