
  
PLÁN VÝUKY OD 17. 4. 2017 DO 21. 4. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T31 

Hláskosloví 
(uč. 87/tabulka) 

  

MATEMATIKA 
T31 Opakování na PZ  

 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T31 

 Skupina A 
Europian union 

My project 

Skupina B 
Generation gap, listening 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T31 

Einheit 7 
Das Wetter heute 

Uč. str. 63 - 64 
Kleidung 

 Slovní zásoba 

ZEMĚPIS 
T31 Projekty - prezentace  Prezentace témat 

PŘÍRODOPIS 
T31 -   

 FYZIKA 
T31 Astronomie  Prezentace Astronomie 

CHEMIE 
T31 Organická chemie - úvod   



DĚJEPIS 
T31 Politické procesy v 50. letech 20  

Termín odevzdání kronik  
(období 1948-1968) -24. 4. 2017 

Termín odevzdání kronik  
(období 1969-1989) - 23. 5. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T31 

Přeji vám všechno štěstí u přijímacích zkoušek!  

To zvládnete, jste přece draci :-) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pondělí 17. dubna - Velikonoční pondělí :-) 

Ve čtvrtek 20. dubna proběhne Velikonoční tipovací soutěž s žákovským parlamentem :-) 

V pátek 21. dubna se koná Den Země 

- sraz v 8:25 ve škole 
- rozdělení do skupinek podle bydliště 
- odchod po skupinkách do míst bydliště + úklid odpadků 
- deblínští obchází Deblín :-) a uklízí odpadky 
- konec v místě bydliště v cca 12:00 hod. 
- Pokud dítě chce zůstat v dané obci, musí podle toho mít vyplněnou návratku, kterou dodám!!!! 
- Obědy odhlašují rodiče!!! 
- S sebou: pevnou sportovní obuv, oblečení do přírody, které si může žák umazat, špekáček (bude možnost 

si je opéct na ohni), svačinu, pití, pokrývku hlavy, pláštěnku / nepromokavou bundu, pracovní rukavice 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!! Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, ale i v průběhu 
přestávek !!! 

Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů (za jakýmkoliv                
účelem) v budově školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v batohu s tím, že bez povolení                    
pedagogického pracovníka ho nesmí použít - pokud ho chtějí využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit                 
učitele!  

V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního řádu, za což budou 
následovat kázeňské postihy.  

 


