
 

 
 

 
PLÁN VÝUKY OD 22. 4. 2019 DO 26. 4. 2019 

 TŘÍDA IX.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝAZYK 
T34 

Hláskosloví 
(uč. 87/tabulka) 

- hlásky a hláskové skupiny 
 

1. 5. 
--- 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T34 

Listening to English 
Methods of listening  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T33 

Unit 6 
 

 
 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T34 

Einheit 5 
In und out 
Nicos Weg 

13. 5. Test na slovní zásobu In und 
out  

 
 
 

MATEMATIKA 
T34 

   Opakování geometrie   V pracovním sešitě by měli mít 
žáci vypracovaná všechna cvičení 

po stranu 45 a strany 62 - 66  
 nosit učebnici geometrie 

PŘÍRODOPIS 
T34 

 
Geologie - stavba Země, horninový 

cyklus 
 

 Hodnocený mineralogický úkol 
na jaro: Návštěva mineralogické 
burzy v Tišnově (26. - 28. 4.) - 
doložíte vstupenku a vlastní selfie 
z burzy (v mobilu, není třeba 
tisknout) 
V případě, že vám nevychází tento 
termín, navštivte (a stejně i 
doložte) jakoukoliv akci či 
expozici zaměřenou na minerály. 



 

CHEMIE 
T34 

Organická chemie   

DĚJEPIS 
T34 

Komunismus v Československu, 
události roku 1968 

  

ZEMĚPIS 
T34 

Globalizace   

FYZIKA 
T34 

Jaderná fúze + opakování na test   

VOLBA POVOLÁNÍ 
(+ PŘÍPRAVA NA 

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY) 

  

- - - 

Jiná sdělení 
T34 29. 4. Kouzelná planeta - cestopisné pásmo, 4. a 5. vyučovací hodinu. Cena přednášky je 50,- Kč na žáka. 

Po 29. 4. Zahradní slavnost k příležitosti zasazení vánočního stromu (třídní projekt 7. třídy) - Srdečně zveme! 
(16 - 18 h v zahradě školy, drobné občerstvení a zábava pro děti) 

30. 4. Den Země - prosím o donesení návratek, a to do 29. 4. Děkuji! 

1. 5. Státní svátek :-) 

Ve čtvrtek a pátek 2. a 3. května budou žáci realizovat projekt "Zastávka", který má za cíl zvelebit zastávku 
v Deblíně a zpříjemnit čekání na autobus. 

Na projektu spolupracují se žáky z Eko gymnázia v Brně, kteří našim deváťákům přijedou ve čtvrtek 2.5. 
pomoci s pracemi na "Zastávce". 

Prosím dohlédněte, aby žáci byli na čtvrtek oblečeni do pracovního oblečení - budou malovat, natírat, 
ztloukat.. 

Žáci přišli s návrhem společného přespání ve škole (ze čtvrtka na pátek). 

Plán je takový, že bychom ve čtvrtek intenzivně pracovali cca do 16:00 na projektu. Ve škole bychom se zase 
sešli v 19:00. 

  



 

Čas je přizpůsoben autobusům: 

Deblín 15:49 směr Veverská Bítýška 

Veverská Bítýška 18:43 směr Deblín 

 

K večeři bychom Vašim dětem za odvedenou práci objednali pizzu. Snídani by si každý zajistil sám (uvaříme 
čaj). 

V pátek bychom pracovali na případných dodělávkách s tím, že vyučování by bylo zkráceno na 12:50. 

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

Do neděle 5. 5. by měli žáci odevzdat vedoucím ročníkových prací a třídní učitelce 1. část ročníkové práce na 
e-mail. 

 
 


