
ZŠ a MŠ Chraštice                                                                                                          9.ročník            
Týdenní plán 

 

15.týden:   7.- 11.12.2009 
Lichý týden 

 
Pondělí 
30.11.2009 

Rv 
Př 
Čj-mluvnice 
Ov 
Dom 

Hygiena všedního dne 
Test: fyzikální vlastnosti nerostů, vybrané skupiny nerostů 
Tvarosloví – přídavná jména. Pravopisná cvičení,  
Psychické procesy a stavy – Jak prožívám své city 
Přesouvá se na další týden. 

Úterý 
1.12.2009 
 

Čj-literatura 
Pč  

Kříže, srpy, kladiva – neklidné dvacáté století v literatuře (G.Orwell, I.Dousková) 
Přinést aspoň 1 krabičku od zápalek a aspoň 1 misku od čajové svíčky, nůžky, 
tužku 

Středa 
2.12.2009 
 

Čj-mluvnice 
Ch 

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 
Tajemná řeč chemických látek 
 

Čtvrtek 
3.12.2009 
 

Čj-lit.+sloh Popis uměleckého díla  

Pátek 
4.12.2009 

Ch 
Př 
Z 

Čím chtěl Trautenberg otrávit kozu? 
Vnitřní geologické děje a vznik hornin 
Test. Obyvatelstvo ČR.  

Celý týden Aj 
 
Nj 
 
M 
D 
F 

Shrnující test 1. + 2. lekce (středa). Minulý čas prostý a průběhový v uč do str. 
29, v PS do str. 21 
4. lekce – sport, osobní zájmena v 1., 3., a 4. pádě. Opravný test pro ty, kteří 
neuspěli. 
Lomené výrazy. Rovnice s neznámou ve jmenovateli. 
Tepelné jevy v každodenním životě – meteorologie, zajímavosti 
TEST 10. 12.! 

 
NEZAPOMEŇTE: 

 
1. Obědy na leden zaplaťte do 21.prosince 2009. 

 
2. Tento týden píšeme školní kolo Olympiády v českém jazyce (8.+9.ročník). 

 
 

Jana Derflová, třídní učitelka 
DALŠÍ INFORMACE: 

 
1. Ochrana dětí a majetku: Všichni příchozí (včetně rodičů a bývalých žáků) se musí nejdříve ohlásit 

v kanceláři nebo ve sborovně. Bez ohlášení nelze vstupovat do ostatních prostor školy nebo do tříd. Vstup 
do šatny a jídelny je cizím osobám zakázán. Děkujeme za pochopení. 

 
2. Opatření proti šíření infekčních chorob: Žádáme rodiče, aby dítě s příznaky začínající nemoci 

neposílali do dětského kolektivu. Dále upozorňujeme rodiče na možnost vyhlášení mimořádného volna 
v případě, že nemocnost dětí dosáhne závažnějších hodnot (dle pokynu MŠMT a KHS). Současně také 
mohou být  zrušeny akce pro veřejnost (besídka v MŠ, vánoční slavnost atp.) 

 
3. Vánoční slavnost bude letos ve čtvrtek 17.12.2009 od 16.30 hodin ve škole. Na programu bude 

vystoupení žáků školy, vánoční pohoda a ohňostroj! 
 
4. Hledáme sponzory, kteří přispějí na tradiční CHRAŠTICKÝ OHŇOSTROJ  (17.12.2009). 

 
5. Upozorňujeme rodiče na výskyt vší, důkladně zkontrolujte Vaše dítě! 
 
6. Více informací o činnosti školy najdete na www.zschrastice.cz . 
 

 
V Chrašticích 4.12.2009                                                                               Karel Derfl, ředitel školy                     


