PLÁN VÝUKY OD 2. 1. 2017 DO 6. 1. 2017
TŘÍDA IX.

PŘEDMĚT

UČIVO

ČESKÝ JAZYK
T17

Větné celky
(uč. 46, 48/tabulky)
- věty podle postoje mluvčího
- věty jednočlenné a dvojčlenné
- větné ekvivalenty

MATEMATIKA
T17

Lineární rovnice
- slovní úlohy řešené pomocí rovnic

ANGLICKÝ JAZYK
T17
NĚMECKÝ JAZYK
T17

PÍSEMKA

POZNÁMKA
3. 1.
SLOH
4. 1.
Odevzdání čtenářských deníků
(2 knížky)

6. 1.
lineární rovnice

žáci si mohou dopsat chybějící testy (viz
hodnocení v edookitu)

Happy New Year
Einheit 6

Úvod do nové lekce, nová slovní zásoba

In der Stadt, auf dem Lande

ZEMĚPIS
T17

Světový cestovní ruch

TEST - světová doprava a
cestovní ruch

PŘÍRODOPIS
T17

Krevní skupiny, J. G. Mendel

Ústní zkoušení, dopisování
chybějících testů (genetika)

FYZIKA
T17

Integrované obvody
Radio a televize

CHEMIE
T17

Železo

DĚJEPIS
T17

Druhá světová válka

Prezentace žáků na cestovní ruch ve
vybraných kontinentech

Prezentace integrované obvody

VDO
EGS

Přeji vám krásné Vánoce plné pohody a odpočinku a do dalšího roku především spoustu štěstí, aby se
vám vydařilo všechno, na čem vám záleží!
2. 1. Vánoční prázdniny - kdo může a je ochotný, budeme v průběhu dopoledne potřebovat ve škole pomoct se
stěhováním. Budeme rádi za vaši pomoc :-)
3. 1. Výuka dle rozvrhu
JINÁ SDĚLENÍ
T17

19. 1. Návštěva Úřadu práce Brno-venkov, pracoviště Šujanovo náměstí, Brno: sraz 6:55 na zastávce v Deblíně, 7:07 odjezd
do Tišnova a následně do Brna, předpokládaný návrat ve 14:00 do Deblína (podrobnější info během začátku ledna 2017)
!!!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.
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.

