
 
 

PLÁN VÝUKY OD 27.11.2017 DO 1.12.2017 
TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

 
Věty vedlejší; poměry mezi VH 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T13 

Skupina 1: Unit 5:stupňování 
příd.jmen 

Skupina 2: Unit 2- revision 
 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T13 

Einheit 3 
Mein Tag 
uč. str. 30 

Interview mit David und Hanna 

  

MATEMATIKA 
T13 Funkce  

(závislosti, přímá a nepřímá úměrnost) opakovací testík -slovní úlohy 
V po 27.11  

by měli mít žáci v PS vypracovaná cvičení 
po stranu 26 

PŘÍRODOPIS 
T13 Pohlavní soustava   

CHEMIE 
T13 

Soli - názvosloví  S sebou vyplněný pracovní list!! 

DĚJEPIS 
T13 

Totalitní režimy 
Vznik Československa 

Pondělí 4.12. kontrola kronik!!! 

 

 

ZEMĚPIS 
T13 

Světové hospodářství a zemědělství 
 
 

TEST - světové rasy, jazyky, nabožentsví  

FYZIKA 
T13 

Polovodiče a PN přechod   

Jiná sdělení 28. 11. Sportovní den – organizace – 8. třída a ŽP (3. - 5. vyučovací hodina) 



T13 konec vyučování bude v 12:50 hod 
 

1.12.Vánoční dílničky 15-17:45. Rozsvěcení vánočního stromu 18:00 
 

Vážení rodiče, 
žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosím proveďte během měsíce                    
listopadu prostřednictvím dětí u třídního učitele. 
Pokud jste již přispěli, děkujeme. 
Příspěvek bude použit na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ Deblín. 
V tomto roce jsme financovali 
· koncert bubnů pro žáky ZŠ a MŠ Deblín 
· projekt Edison - zahraniční studenti ve výuce 
· odměny pro děti oceněné jako Skokani roku 
· občerstvení při školních akcích 
· Zahradní slavnost 
· předplatné časopisů do všech tříd školy i školek 
Finanční podpora od Vás rodičů je pro naši činnost velmi důležitá a zásadní pro podporu dětí při jejich akcích, děkujeme. 
Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání                 
mailu na kpskamarad@seznam.cz. Budete tak mít možnost spolurozhodovat o použití získaných finančních prostředků, podílet se               
na přípravě akcí a setkávání s vedením školy. 
Všichni noví členové jsou srdečně vítáni! 
za KPŠ Kamarád 
Markéta Weiglová 
předsedkyně 

 


