
  
PLÁN VÝUKY OD 19. 12. 2016 DO 23. 12. 2016 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T16 Mluvnice nebude  Rozšiřování slovní zásoby 

Rozvíjení komunikačních dovedností 

MATEMATIKA 
T16 matematika v tomto týdnu nebude  

Přeji příjemné prožití Vánoc a v novém 
roce hodně píle, pracovního nasazení a 

štěstíčka:-) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T16 

 
Christmas time 

 
 Sešity s sebou, učebnice tento týden můžete 

nechat doma 

NĚMECKÝ JAZYK 
T16 

Weihnachten   

ZEMĚPIS 
T16 Vánoční zeměpis   

PŘÍRODOPIS 
T16 -   

 FYZIKA 
T16 Vánoční fyzika   

CHEMIE 
T16 -   

DĚJEPIS 
T16 

Pondělí - hodina odpadá  
Úterý - hodina odpadá 

 VDO 
EGS 

JINÁ SDĚLENÍ 
T16 

!!!Cola, kofola, energy drinky - platí zákaz konzumace těchto pochoutek ve škole!!! Především upozorňuji, že si žáci kupují                  
nezdravé “svačiny” v průběhu polední pauzy před odpoledním vyučováním. Opakovaně byli poučeni o pravidlech konzumace               
těchto potravin ve škole, bohužel je ale nedodržují. Prosím o nápravu.  



Rozvrh na předvánoční týden: 

19. 12. Den v lese - nebude probíhat klasická výuka. Odpadá nultá hodina. Strávíme společně den, v rámci něhož vyrazíme                    
na chvíli i ven. Proto prosím s sebou teplé oblečení, sportovní obuv, jídlo pro zvířátka do krmelce. Konec vyučování ve                    
12:50. 

20. 12. Tematický den - Jedeme do Číny. Odpadá nultá hodina. S sebou oblečení na Číňana, čínské jídlo. Konec vyučování                    
bude ve 12:50. 

21. 12. První čtyři hodiny podle rozvrhu, 5. a 6. hodina pomoc se stěhováním. Konec vyučování bude ve 13:40. 

22. 12. Vánoční besídka. Konec vyučování ve 12:50. 

 

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

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

 


