
  PLÁN VÝUKY OD 5. 12. 2016 DO 9. 12. 2016 
 TŘÍDA IX.  

 
 
 
 

 Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T14 

Slovesa 
(uč. 38-39/tabulky) 

- opakování mluvnických kategorií 
- shoda přísudku s podmětem 
- slovesná třída 
- slovesný vzor 

7. 12. 

SLOH 

10min na pravopis číslovek 

9. 12. 

10min na shodu přísudku s podmětem 

Rozšiřování slovní zásoby 
Rozvíjení komunikačních dovedností 

MATEMATIKA 
T14 

násobení a dělení lomených výrazů 
opakování - složené zlomky 
 

pátek  9.12 - opakovací test (lomené 
výrazy)  

ANGLICKÝ JAZYK 
T14 

 
Opakování mluvnických anglických časů 

- minulý, budoucí, předpřítomný 
 

Sešity s sebou, učebnice tento týden 
můžete nechat doma  

NĚMECKÝ JAZYK 
T14 

EINHEIT 5 
Was kann ich. 

(uč. 49- 50) 
- Präteritum (jednoduchý minulý čas u sloves 
haben a sein) 
- Märchen 

Wiederholungstest 
(Arbeitsheft 51 - 52)   

ZEMĚPIS 
T14 

Světová doprava 
TEST - světové hospodářství a zemědělství Prácovní listy + atlas  

PŘÍRODOPIS 
T14 

Genetika - opakování 
J. G. Mendel 

Základní pojmy genetiky - zkoušení  

 FYZIKA 
T14 Typy diod, tranzistor   



CHEMIE 
T14 

Redoxní reakce 
Výroba železa   

DĚJEPIS 
T14 Československo mezi válkami 

6. 12. kontrola kronik  

(období 1918-1938) 
VDO 
EGS 

JINÁ SDĚLENÍ 
T13 

5. 12. budeme pořádat pro I. stupeň a školky Mikuláše - s sebou kostým (brambory, řetězy, barvy na obličej apod.) 

Skupinka “školka Maršov”: sraz v 9:00 v Maršově u školky, před 11:00 přesun do Deblína, od 11:30 chození na II. stupni, konec                      
vyučování bude ve 12:50. 

Skupinka “Čertovský šplh”: sraz v 7:30 ve škole, od 8:25 šplh, od 9:30 deblínské školky, od 11:30 chození na II. stupni, konec                      
vyučování bude ve 12:50. 

 

Nácvik na polonézu se z důvodu mé středeční absence přesunuje na pondělí od 12:50 do 13:40.  

Od středy 23. 11. budeme pravidelně každou středu až do odvolání v budově ZŠ Deblín nacvičovat polonézu na školní ples,                    
který se uskuteční 10. února. Prosím o co nejpravidelnější účast. Pokud žák nemůže zrovna tančit, bylo by dobré si alespoň                    
sednout do tělocvičny / třídy a sledovat nácvik, aby se to následně rychleji doučil. Nácvik se koná od 17:15 do cca 18:30. 

 

Vybíráme 220 Kč na šerpy (mám u sebe, sešiji je a uschovám u sebe až do plesu), motýlky a květiny na školní ples. 

Vybíráme 150 Kč jako příspěvek pro KPŠ Kamarád (viz níže). 

 

9. 12. Proběhnou v budově školy Adventní dílničky, v rámci nichž se uskuteční od 16:30 vystoupení pěveckého sborečku a                   
Sasanek. Srdečně zveme! 

 

------------------------------------------- 
Vážení rodiče, 
  
žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosíme proveďte během měsíce listopadu prostřednictvím 
dětí u třídního učitele. 
Příspěvky od rodičů budou použity na podporu dětí při školních akcích ZŠ a MŠ Deblín. Rozdělení peněz vždy společně se členy KPŠ Kamarád a vedením 
školy pečlivě zvažujeme. 
  
Z peněz vybraných od Vás rodičů jsme zajišťovali občerstvení při adventních dílnách, občerstvení při prezentacích třídních projektů na konci školního 
roku 2015/16, přispěli jsme na venkovní učebnu. 



  
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 a podílet se na přípravě akcí. 
  
Všichni noví členové jsou srdečně vítáni   :-)!!! 
  
za KPŠ Kamarád 
  
Markéta Weiglová 
předsedkyně 

 


