
  
PLÁN VÝUKY OD 24. 4. 2017 DO 28. 4. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T32 

Hláskosloví 
(uč. 87, 88/tabulky) 

 25. 4. 
SLOH 

MATEMATIKA 
T32 

Funkce 
- přímá úměrnost 
- lineární funkce její definiční obor a 
vlastnosti 

28. 4.  
funkce (úvod, opakování) 

 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T32 

 Skupina A 
My project 

Unit 6 revision 

Skupina B 
“Aby” v angličtině 

Volunteering 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T32 

Einheit 7 
Das Wetter heute 

(uč. 63-64) 
Kleidung 

 Slovní zásoba 

ZEMĚPIS 
T32 Projekty - prezentace  Prezentace témat 

PŘÍRODOPIS 
T32 

Minerály - oxidy, uhličitany, sírany, 
fosforečnany, křemičitany 

  

 FYZIKA 
T32 Astronomie - prezentace  Prezentace Astronomie 



CHEMIE 
T32 Organická chemie - úvod   

DĚJEPIS 
T32 

Politické procesy v 50. letech  
Kolektivizace, 50. léta 

 
Termín odevzdání kronik  

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

(období 1969-1989) - 23. 5. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T32 

Ve čtvrek 20. 4. žáci obdrželi informace a návratky k zájezdu do Terezína. Prosím o dodání návratek do pátku 5. 5. 
pí uč. Rohanové  Žáci, kteří tento den nebyli ve škole, návratku obdrží v pondělí 24. 4.  

 

28.-29. 4. Bowling a následné spaní ve škole. Sraz v 16:45 u Albertu v Tišnově, v 19:39 odjezd do Deblína 
autobusem (cestovné si hradí žáci sami). Konec bude v 8:30 ve škole. S sebou kapesné, svačinu, pití, spacák, 
karimatku, polštářek, hygienu, věci na spaní. 

 

St 26.4. Vzdělávací program “PROČ PRÁVĚ ŽIDÉ” ve vile LÖW - BEER v Brně.  

Pojedeme autobusem z Deblína v 8. 07. Na autobusové zastávce u MěÚ se sejdeme v 7.50. Předpokládaný návrat do                   
Deblína bude v 13. 49. Oběd ve škole doporučuji odhlásit. 

Vstupné do galerie je 40 Kč. Zpáteční cesta Deblín – Brno stojí 48 Kč pro žáky do 15 let a 98 Kč pro žáky nad 15 let.                           
Dohromady budu tedy vybírat 88 Kč a 138 Kč na žáka. Pokud si žák chce koupit jízdenku sám, musí mi tuto informaci                      
sdělit. 

Jestliže budou žáci nastupovat a vystupovat jinde než v Deblíně, je potřeba mi tuto informaci napsat. 

 

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

!!! 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.  

 


