
 

• 1. PLÁN (3.  9.  – 16. 9.  2017)   9.A, JMÉNO:  

 Učivo + str.  v učebnici   DÚ 

JČ ML: Opakování učiva z 8. ročníku, S: Mluvený projev – zážitek, L: Čtenářské deníky/dílny Obalit si učebnice 

AJ Úvodní hodina, seznámení s učivem. Moje prázdniny. 
BŘE: Úvodní hodina, plán práce, seznámení s učivem, řádem učeben. Moje zážitky z prázdnin. 

 

RJ Opakování učiva z 8. ročníku  Obalit si učebnice 

NJ Úvodní hodina, seznámení se s plánem učiva. Opakování učiva 8.roč.  
M Opakování učiva 8. ročníku, příprava na vstupní písemnou práci  20.9.2018 VSTUPNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - 

rovnice (základní, se závorkami, se 
zlomky), číselný výraz, výraz s 
proměnnou, Pythagorova věta, 
konstrukční úloha - čtyřúhelníky 

Z   

F Úvodní hodina, plán učiva, opakování učiva.  

CH Úvodní hodina, bezpečnost práce, opakování 8. ročníku - prvky, směsi  

D Úvodní hodina, co vím o 20. století  
P Úvodní hodina. Seznámení s učivem.  

INF Úvodní hodina, seznámení s učebnou INF a školní sítí, plán učiva sešit 

FG   
OV Úvodní hodina, seznámení se s učebnicí a plánem učiva. Obalit učebnici 

HV Opakování písní z 8. ročníku Referát odevzdat nejpozději 28. září! 
VV Těším se na vás. Seznámíme se, představíme se. Dozvíte se, co budete dělat během školního 

roku, jak budeme tvořit, jak se budou hodnotit výsledky vašeho tvoření.  
Otázka na úvod: Co si představujete pod pojmem moderní umění? Jakého umělce byste označili 
za představitele moderního umění?  

Každý potřebujete mít vždy u sebe: 
nůžky, lepidlo, tužku (1, HB), pár 
pastelek (nemusí být nové), fixy (černá, 
červená, …) Oděv na ochranu před 
zašpiněním (např. starší tričko). 

PV   

ZV   

TV   
volitelné Úvodní hodiny  

Prostor pro učitele:  

• Třídnické hodiny (školní řád, sešity, učebnice, volba třídní samosprávy, zástupců do ekotýmu /volby 7. 9./ a ŽP 
/volby 6. 9./,sestavení pravidel třídy) 4. – 7. 9., výuka končí ve 12:30, odjezd autobusu úterý – pátek z Jarošova 
v 7:20, ze Štěpnic ve 13 hodin 

• Fotografování tříd - 6. 9. 

 
 



• Třídní schůzka se koná 11. 9. 2017 od 16:30 v učebně hudební výchovy (přízemí, dveře číslo 36), program 
mailem 

• Tiskopis Osobní údaje žáka odevzdat do 5. 9.  

• Zájemci o předplatné do Slováckého divadla zaplatit v kabinetě Hv do 14. 9. (cena 600,- Kč za 6 představení, 
obvykle úterý od 18 hodin)  

• 10. 9. - Ranní setkávání vedené naší třídou, sraz v tělocvičně v 7:40 
 

 

Prostor pro rodiče: 
 

podpis rodiče: 

 

 


