
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 22. 10. 2018 DO 26. 10. 2018 
 TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T8 

Podstatná jména 
Přídavná jména 

24. 10. písemka: podstatá jména 
(mluvnické kategorie. konkrétní x 
abstraktní; pomnožná x 
hromadná x látková) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T8 

Reading, listening and 
comprehension 

Heroes 
Speaking - What makes a 

hero? 

2. 11. 
Comprehension test 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T8 

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

 
 22.10. pís. asking the way(mapa) 

donést si pracovní listy z přemětových 
bloků 

NĚMECKÝ JAZYK 
T8 

Einheit 2 
Zu Hause 

Wiederholungstest 

 
 

 
 
 

MATEMATIKA 
T8 

Opakování - jednoduché 
konstrukční úlohy 

ve středu 24.10 - test objem a povrch válce Kroužek - pondělí 22.10 - obsah a obvod 
kruhu v přijímacích testech, výrazy a 

rovnice - oprava PL 

PŘÍRODOPIS 
T8 

Trávicí soustava, dýchací 
soustava - dokončení 
Vylučovací soustava 

úterý 23. 10. - Písemné opakování dýchací 
a trávicí soustavy -> POZOR, PŘESUN 

NA STŘEDU MÍSTO CHEMIE!!! Z 
důvodu velkého počtu chybějících žáků 
(návštěva Eko-G.). Děkuji za pochopení! 

 

CHEMIE 
T8 

Procvičování názvosloví 
dvouprvkových sloučenin  

Hydroxidy, kyseliny 
 

ST - PÍSEMKA Z PŘ Učebnice zatím není potřeba, nutný je sešit 
(doporujčuji pokračovat v loňském sešitě) 



 

DĚJEPIS 
T8 

Prezentování a aktivity nižším 
ročníkům na téma první 

světová válka a vznik 
Československa 

MOC PROSÍM, ABY V PÁTEK 26. 10. 
PŘIŠLI VŠICHNI ŽÁCI DO ŠKOLY!  

 

ZEMĚPIS 
T8 

Světová nábožensví a 
opakování na test 

  

FYZIKA 
T8 

Transformátor a třífázové 
napětí 

   

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 
T8 Do 22. 10. odevzdáváme návratky na Prodanou nevěstu! 

23. 10. Předmětové bloky v úterý 

24. 10. ŽP Deblín vyhlašuje na 3. vyučovací hodinu Drakiádu. 

25.-26. 10. Pojektové dny k výročí vzniku Československa: 

- ve čtvrtek prezentujete ve skupinách mladším spolužákům témata o vzniku Československa a První republice,              
provedete je výstavou dobových předmětů v budově školy (pokud ještě někdo máte cokoliv, co by se do výstavy                  
dalo přidat, prosím o zapůjčení) a proběhnou další aktivity spojené s výročím 

- končíme ve 12:55 

- v pátek pracujeme ve skupinkách napříč ročníky - rozpis bude viset ve třídě 
- každá skupinka se věnuje jinému tématujd 
- v 11:10 ukončíme aktivity ve skupinkách a nainstalujeme výsledné plakáty 
- konec vyučování je tedy až ve 13:40, kdy jdeme na oběd 

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



 

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. 

 
 


