
 
 

PLÁN VÝUKY OD 20.11.2017 DO 24.11.2017 
TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T12 

 
Věty vedlejší; poměry mezi VH 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T12 

Skupina 1: Unit 5:accidents 
Skupina 2: Unit 2   

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T12 

Einheit 3 
Mein Tag 

uč. str. 27,28 
Úvod do nové lekce. 

  
Přepsat si novou slovní zásobu do 

slovníčku!! 

MATEMATIKA 
T12 Slovní úlohy o společné práci, o      

směsích 
opakovací testík - řešení soustavy dvou      
rovnic o dvou neznámých 

V po 20.11 by měli mít žáci v PS 
vypracovaná cvičení po stranu 20 a strany 
22 a 23 (slovní úlohy o pohybu) 
 

PŘÍRODOPIS 
T12 Pohlavní soustava   

CHEMIE 
T12 

Soli - názvosloví  Prosím o důkladnější přípravu do hodin!! 

DĚJEPIS 
T12 

Vznik Československa  

 

 

ZEMĚPIS 
T12 

Světové hospodářství 
 
 

TEST - světové rasy, jazyky, nabožentsví  

FYZIKA 
T12 

Bezpečnost práce s el. proudem TEST - LC kmity, Elektromagnetické 
vlnění, bezpečnost práce s el. proudem 

 

Jiná sdělení 24. 11. Cesta na Veletrh středních škol, vybírám 50 kč na vstupné + jízdenku MHD; podrobnosti o dopravě po společné domluvě                     



T12 - sdělení v pondělí prostřednictvím EDKT. 

24. 11. 3. zasedání Žákovského parlamenru 14-15 
Vážení rodiče, 
žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosím proveďte během měsíce                    
listopadu prostřednictvím dětí u třídního učitele. 
Pokud jste již přispěli, děkujeme. 
Příspěvek bude použit na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ Deblín. 
V tomto roce jsme financovali 
· koncert bubnů pro žáky ZŠ a MŠ Deblín 
· projekt Edison - zahraniční studenti ve výuce 
· odměny pro děti oceněné jako Skokani roku 
· občerstvení při školních akcích 
· Zahradní slavnost 
· předplatné časopisů do všech tříd školy i školek 
Finanční podpora od Vás rodičů je pro naši činnost velmi důležitá a zásadní pro podporu dětí při jejich akcích, děkujeme. 
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, podílet se               
na přípravě akcí a setkávání s vedením školy. 
Všichni noví členové jsou srdečně vítáni! 
za KPŠ Kamarád 
Markéta Weiglová 
předsedkyně 

 


