
  
PLÁN VÝUKY OD 3. 4. 2017 DO 7. 4. 2017 

 TŘÍDA IX.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T29 

Nevětné celky 
(uč. 75/tabulka) 

Pořádek slov ve větě 
(uč. 78/tabulka) 

Pravopis 
- opakování pravopisných jevů (i/y, 
s-/z-/vz-, s/se, z/ze, velká písmena, bě, pě, 
vě,...) 

31. 3. 

15min na nevětné celky - 
interpunkce 

5. 4. 

PP 

Odevzdání čtenářských deníků  

- 3 knížky 

MATEMATIKA 
T29 

Funkce - přímá a nepřímá úměrnost a její        
grafy, opakování na ČPP 

ČPP - pátek 7.4. (lineární     
rovnice a rovnice s neznámou ve      
jmenovateli, převody jednotek,   
soustavy rovnic, slovní úlohy    
řešené pomocí rovnic a jejich     
soustav) 

 

Každý pátek obdrží žáci zadání 
nového testu na domácí přípravu. V 

neděli potom mají zpřístupněno i 
řešení s postupy. Žáci se mohou 

kdykoli dojít zeptat na nejasnosti či 
postupy, kterým nerozumí. Důležité 
jsou i teoretické znalosti, zvláště v 

geometrii. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T29 

 Skupina A 
Reading, Verbs and nouns 

Skupina B 
Reading, Generation gap 

Time clauses test 
A - 8. 4. 
B - 9. 4. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T29 

Einheit 7 
Das Wetter heute 

st. 5. 4., pá 7. 4. 
desetiminutovka na slovní 

 



Uč. str. 60 - 62 
Jahreszeiten, Monate, das Wetter 

zásobu lekce 7 počasí, svátky, 
roční období) 

Slovní zásoba 

ZEMĚPIS 
T29 

Člověk, příroda, kultura 
Projekty - prezentace  Prezentace projektu 

PŘÍRODOPIS 
T29 

Halogenidy 
Sulfidy 

 Ústní zkoušení!! 

 FYZIKA 
T29 Astronomie 

TEST - Jaderné reakce, Řetězová 
reakce, reaktor, elektrárna, 

termonukleární reakce 

Zadání tématu k prezentaci 
Astronomie 

CHEMIE 
T29 Organická chemie - úvod   

DĚJEPIS 
T29 Poválečné uspořádání Evropy 

6. 3.  

prezentování skupinových prací 
Termín odevzdání kronik  

(období 1948-1968) -10. 4. 2017 

JINÁ SDĚLENÍ 
T29 

Ve čtvrtek 6. 4. se s žáky zúčastníme festivalu Jeden svět v Tišnově. Projekce stojí 40 Kč. Cestu Deblín - Tišnov a                      
zpět si žáci hradí sami. Sejdeme se normálně v 1. vyučovací hodině, kde provedeme poučení. Vrátit bychom se měli                   
ve 13:00. Se žáky, kteří chodí na oběd, se vrátíme do školy. Ostatní žáci už mohou odejít ze zastávky domů. 

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

!!! Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, ale i v průběhu 
přestávek !!! 

Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů (za jakýmkoliv                
účelem) v budově školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v batohu s tím, že bez povolení                    
pedagogického pracovníka ho nesmí použít - pokud ho chtějí využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit                 
učitele!  

V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního řádu, za což budou 
následovat kázeňské postihy.  

 


