
 

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

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T29 

Rozbor souvětí 
Opakování pravopisu 

diktát Termín odevdání ČD - 7. 4. 2017 

(2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T29 

Reading - 6C 
signs, phrasal verbs 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T29 

Einheit 0 
Max ist wieder da! 
Uč. str. 9, 10 
Deutschsprächige Länder 

St. 5. 4. desetiminutovka na slovní zásobu 
úvodní lekce (bez jazykolamů)  

Slovní zásoba 

MATEMATIKA 
T29 

Výrazy - sčítání, odčítání a 
násobení mnohočlenů 

 
 

PŘÍRODOPIS 
T29 

Oběhová soustava   

DĚJEPIS 
T29 

Romantismus 
Revoluce 1848 

Kdo nepsal písemku na průmyslovou 
revoluci, napíše si v pondělí 3. 4. 

prezentace PowerPoint 

ZEMĚPIS 
T29 

Obyvatelstvo ČR TEST - Úvod do ČR Pracovní listy + prezentace 

FYZIKA 
T29 

Ohmův zákon a elektrický odpor TEST - náboj, proud, napětí  

CHEMIE 
T29 

Úprava chemických rovnic 
Molární hmotnost 
Látkové množství 

 Procvičovat značky prvků periodické 
tabulky H - Xe + nové po Pt !!! 



 

Jiná sdělení 

T29 
Většina žáků dne 28. 3., kdy se konal Den etikety a žáci měli přijít slušně 
oblečeni, tuto prosbu bojkotovala, což nejen mě velmi zklamalo a 
zamrzelo… Vyvodím z toho důsledky. 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 

ve čtvrtek 6. 4. bychom měli jet s žáky do Brna na vzdělávací program MUDr. Uzla. Měli jsme 
v plánu využít služeb linkového autobusu z Deblína do Tišnova a zpět. Bohužel je na tento den 
hlášená stávka veškerých linkových autobusů a podle vedoucího dispečinku IDS JMK 
je vysoce pravděpodobné, že tentokrát bude realizována. 
Zvažujeme tedy dvě varianty dopravy - buď sraz (asi 8:10) i ukončení (13:32) na vlakovém 
nádraží v Tišnově nebo objednání autobusu, který by nás svezl společně se sedmou a devátou 
třídou, které mají ten den plánovaný program v Tišnově, z Deblína do Tišnova a zpět. 
Zvažte, prosím, navrhované varianty. V pondělí vás budeme telefonicky kontaktovat, abychom 
společně našli nejvhodnější řešení. Také berte, prosím, v úvahu, že žáky bydlící mimo Deblín, 
bude nejspíš potřeba i do školy a zpět dopravit autem. 
Děkuji za spolupráci! 
Nikola Jandásková 

 
!!! 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.  



 

 


