
  PLÁN VÝUKY OD 21. 11. 2016 DO 25. 11. 2016 
 TŘÍDA IX.  

 
 
 
 

 Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T12 

Podstatná jména 
(uč. 27-29/tabulky) 

- velká písmena 
Přídavná jména 
(uč. 31/tabulka) 

- skloňování 
- mluvnické kategorie 
- koncovky 
- jmenné tvary 

21. 11. 

10min na velká písmena 

23. 11.  

SLOH 

Rozšiřování slovní zásoby 
Rozvíjení komunikačních dovedností 

MATEMATIKA 
T12 

procvičení - sčítání a odčítání lomených výrazů 
nové učivo - násobení a dělení lomených       
výrazů 

čtvrtek  24.11 - opakovací test - sčítání 
a odčítání lomených výrazů  

ANGLICKÝ JAZYK 
T12 

 
Reading and listening comprehension 

Dialogues 
Kids 

 

Sešit a učebnici s sebou!  

NĚMECKÝ JAZYK 
T12 

EINHEIT 5 
Was kann ich. 

(uč. 47 - 48) 
- Rozkazovací způsob 

Učit se slovní zásobu  

ZEMĚPIS 
T12 Světové zemědělství, doprava Prácovní listy + atlas  

PŘÍRODOPIS 
T12 Genetika Základní pojmy genetiky - zkoušení  

 FYZIKA Polovodiče   



T12 

CHEMIE 
T12 Redoxní reakce   

DĚJEPIS 
T12 

Totalitní režimy 
Československo mezi válkami 

Konec listopadu 2016 kontrola 
kronik (období 1918 až 1938) 

VDO 
EGS 

JINÁ SDĚLENÍ 
T12 

21. 11. Drakiáda 

Od středy 23. 11. budeme pravidelně každou středu až do odvolání v budově ZŠ Deblín nacvičovat polonézu na školní ples,                    
který se uskuteční 10. února. Prosím o co nejpravidelnější účast. Pokud žák nemůže zrovna tančit, bylo by dobré si alespoň                    
sednout do tělocvičny / třídy a sledovat nácvik, aby se to následně rychleji doučil. Nácvik se koná od 16:15 do cca 17:30. 

24. 11. Exkurze některých žáků do Brna na SŠTE Olomoucká. Odjezd v 8:07, návrat v 14:00. Platba do středy 23. 11.                     
(98/48 Kč na cestu). 

25. 11. Návštěva veletrhu středních škol na brněnském výstavišti. Odjezd v 8:07, návrat v 14:00. Platba do středy 23. 11.                    
(20 Kč vstup + 98/48 Kč na cestu). 

------------------------------------------- 
Vážení rodiče, 
  
žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosíme proveďte během měsíce listopadu prostřednictvím 
dětí u třídního učitele. 
Příspěvky od rodičů budou použity na podporu dětí při školních akcích ZŠ a MŠ Deblín. Rozdělení peněz vždy společně se členy KPŠ Kamarád a vedením 
školy pečlivě zvažujeme. 
  
Z peněz vybraných od Vás rodičů jsme zajišťovali občerstvení při adventních dílnách, občerstvení při prezentacích třídních projektů na konci školního 
roku 2015/16, přispěli jsme na venkovní učebnu. 
  
Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. 
  
Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání mailu na kpskamarad@seznam.cz . Budete tak mít možnost spolurozhodovat o použití  získaných 
finančních prostředků a podílet se na přípravě akcí. 
  
Všichni noví členové jsou srdečně vítáni   :-)!!! 
  
za KPŠ Kamarád 
  
Markéta Weiglová 
     předsedkyně 

 


