
  
PLÁN VÝUKY OD 9. 1. 2017 DO 13. 1. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

Větné celky 
(uč. 46, 48, 51/tabulky) 

- věty podle postoje mluvčího 
- věty jednočlenné a dvojčlenné 
- větné ekvivalenty 
- věta jednoduchá a souvětí 

9. 1. 

Diktát 

13. 1. 

10min na věty jednočlenné, 
dvojčlenné, větné ekvivalenty 

11. 1.  
PP 

MATEMATIKA 
T18 

rovnice s neznámou ve jmenovateli 
opakování na pololetní písemnou práci  
(úlohy k procvičení najdou žáci na stránce 

renata.klouba.eu) 

13. 1.  
pololetní písemná práce  

(úpravy lomených výrazů, početní 
operace s nimi včetně podmínek, 

lineární rovnice, slovní úlohy) 

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

ANGLICKÝ JAZYK 
T18 

Předpřítomný čas 
Shrnutí všech dosud probíraných časů 

Písemné zkoušení na vyjádření 
budoucnosti v angličtině  

NĚMECKÝ JAZYK 
T18 

Einheit 6 
uč. str. 52 - 53 
Corinnas Nachnittag 
Grammatik: předložky von - bis zu + 3. pád 

hodnocení gramatických sešitů 
(prosím žáky, aby si dopsali a 

doplnili, co jim chybí) 

Přepsat si novou slovní zásobu do 
slovníčku a průběžně se ji učit 

 

ZEMĚPIS 
T18 

Světový cestovní ruch 
Prezentace  Prezentace žáků na cestovní ruch ve 

vybraných kontinentech 

PŘÍRODOPIS 
T18 Genetika - závěrečné písemné opakování 

Písemná práce - základní pojmy 
genetiky, složení DNA, geneticky 

podmíněná onemocnění, J. G. 
Mendel 

Od dalšího týdne již nosit učebnice 9. 
ročníku 



 FYZIKA 
T18 

Integrované obvody 
Radio a televize 

TEST - PN přechod, diody, 
tranzistor, tranzistor jako 

zesilovač  

Prezentace  
integrované obvody, radio, televize 

 

CHEMIE 
T18 

Příprava chemických pokusů na Den 
otevřených dveří 

Železo 
 

S sebou veškeré pomůcky, pokud 
potřebujete školní pomůcky, včas si je 

zajistěte, pokud budete cokoliv kupovat, 
plaťte v hotovosti a účtenky doneste k 

proplacení. 

DĚJEPIS 
T18 Druhá světová válka  Termín odevzdání kronik  

(období 1939-1945) - 15. 2. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T18 

10.-12. 1. 2017 Dny otevřených dveří 

- otevřená výuka: od úterý do čtvrtka 8:25-12:00 
- beseda s vedením školy: středa v 11:00 a 16:00 
- prohlídka školy: středa 16:00-18:00 

 

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. 

 


