
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 15. 10. 2018 DO 19. 10. 2018 
 TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T7 

Slovo, sousloví, věcné 
významy slov 

Doplňovací cvičení a/nebo diktát 

pondělí: písemka - roztřídit archaismy, 
historismy a neologismy 

úterý: písemka - rozřadit slova podle 
způsobu vzniku do kategorií 

- odvozování 
- skládání  
- zkracování 
- přejímání z cizích jazyků 
- přenesení významu 
- spojování slov v sousloví 

(VIZ TABULKA S. 10) - 
opakování 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T7 

Reading, listening and 
comprehension 

Speaking 
 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T7 

Culture 
určitý/neurčitý člen(a/an/the) 

 

slovíčka 4. lekce 15.10. opravná pís.  
18.10. pís. asking the way 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T7 

Einheit 2 
Zu Hause 

Modalverben  
Zu Hause helfen 

 
ST 17. 10. Test - Modalverben 

 
 
 

MATEMATIKA 
T7 

Opakování - objem a povrch 
válce, jednoduché konstrukční 

úlohy 

v úterý 9.10 - opravný test obsah a obvod 
kruhu, 

Kroužek -pondělí 8.10 - podmínky práce v 
kroužku, kontrola a hodnocení výstupů 

přípravy na přijímací zkoušky 



 

pátek 12.10. - 1. přípravný test na 
přijímací zkoušky 

PŘÍRODOPIS 
T7 

Trávicí soustava úterý 16. 10. - Písemné opakování dýchací 
a trávicí soustavy 

 

CHEMIE 
T7 

Procvičování názvosloví 
dvouprvkových sloučenin  

Hydroxidy, kyseliny 
 

 Učebnice zatím není potřeba, nutný je sešit 
(doporujčuji pokračovat v loňském sešitě) 

DĚJEPIS 
T7 

První světová válka - PB Každou hodinu budu zkoušet: 
státní svátky + 1. květen + roky 1918, 

1938, 1948, 1968, 1989 

 

ZEMĚPIS 
T7 

Světová nábožensví a 
opakování na test 

  

FYZIKA 
T7 

Transformátor    

VOLBA POVOLÁNÍ 
(+ PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY) 

Co bych rád/a studoval/a?  Žáci obdrželi test z ČJ k procvičení  
- vyplnit test (60 minut) do 

odpovědního formuláře 
- zkontrolovat výsledky a sečíst body 

(všichni obdrželi řešení) 
Rozmyslet, která škola či obor by neměl 
chybět na Miniveletrhu středních škol 13. 
11. 2018 

Jiná sdělení 
T7 18. 10. Předmětové bloky ve čtvrtek 

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

Vážení rodiče, žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou 
prosím proveďte během měsíce října prostřednictvím dětí u třídního učitele nebo jakoukoli částkou na účet č. 
260545971/0300. Příspěvek bude použit na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ Deblín. 

 
 


