
  
PLÁN VÝUKY OD 16. 1. 2017 DO 20. 1. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

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

- věta jednoduchá a souvětí 
- mluvnický zápor 

16. 1. 

10min na věty 
jednočlenné, dvojčlenné, 

větné ekvivalenty 

18. 1. 

SLOH 

MATEMATIKA 
T19 

rovnice s neznámou ve 
jmenovateli 

 

  
 

Děkuji všem žákům za práci v 
prvním pololetí a přeji, ať se jim 
jejich píle a snaha zúročí při 
přijímacích zkouškách:-) 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

T19 

Shrnutí všech dosud probíraných 
časů 

Reading on Australia 

Písemné zkoušení na 
srovnání předpřítomného 

a minulého času v 
angličtině 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T19 

Einheit 6 
uč. str. 54 - 55 
Der Stadtplan 
Grammatik: předložky von x aus + 
3. pád 

st 18. 1., pá 20. 1. test na 
slovní zásobu lekce 6 

 
 

ZEMĚPIS 
T19 

Světový cestovní ruch 
Prezentace  Prezentace žáků na cestovní ruch 

ve vybraných kontinentech 

PŘÍRODOPIS 
T19 Geologie, mineralogie - úvod   

 FYZIKA 
T19 Atomy a hmota - historie   

 



CHEMIE 
T19 

Příprava chemických pokusů na 
Den otevřených dveří 

Železo - opakování, zpracování a 
využití železa 

 

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 
T19 Holocaust  Termín odevzdání kronik  

(období 1939-1945) - 15. 2. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T19 

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 

 
!!!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. 

 


