
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 17. 9. 2018 DO 21. 9. 2018 
 TŘÍDA IX.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T3 

Opakování učiva 8. ročníku  
PS s. 6-11 

Doplňovací cvičení a/nebo diktát Rozvrh a pomůcky 

pondělí: MLUVNICE 

- složky s kroužkovou vazbou A4 + 
eurofolie (na zápisy a PL) 

- učebnice Český jazyk 9 
- pracovní sešit ČJ 9  

úterý: MLUVNICE/ SLOH 

- složky s kroužkovou vazbou A4 + 
eurofolie (na zápisy a PL) 

- učebnice Český jazyk 9 
- pracovní sešit ČJ 9  

středa: MLUVNICE 

- složky s kroužkovou vazbou A4 + 
eurofolie (na zápisy a PL) 

- učebnice Český jazyk 9 
- pracovní sešit ČJ 9  

pátek: LITERATURA 

- složky s kroužkovou vazbou A4 + 
eurofolie (na zápisy a PL)  

- čítanka 
- vlastní kniha, kterou čtu  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T3 

Experiences and Ambitions 
Present Perfect Simple  

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

Our trip to London 
famous places  středa 19.9. photos ( my holiday places) 

slovíčka 4. lekce 8.10. napsané (slovníček) 



 

T3 určitý/neurčitý člen(a/an/the) 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T3 

Einheit 2 
Zu Hause 

auf dem Land x in der Stadt 
Hörverstehen 

  
Učebnice, pracovní sešit, gramatický sešit a 

slovníček z minulého školního roku. 
 

MATEMATIKA 
T3 

 
Opakování z 8. ročníku - 
kružnice a kruh 

  
PS a školní sešit z 8. třídy 

 

PŘÍRODOPIS 
T3 

Dokončení učiva 8. ročníku - 
dýchací soustava 

 

 Učebnice zatím není potřeba, nutný je sešit 
(doporujčuji pokračovat v loňském sešitě) 

CHEMIE 
T3 

Halogenidy, oxidy - 
opakování názvosloví, 
zástupci oxidů 
Sulfidy 

 

 Učebnice zatím není potřeba, nutný je sešit 
(doporujčuji pokračovat v loňském sešitě) 

DĚJEPIS 
T3 

Cesta k první světové válce  Pomůcky 

- složky s kroužkovou vazbou A4 + 
eurofolie (na zápisy a PL) 

- učebnice Dejepis 9 

ZEMĚPIS 
T3 

Světové obyvatelstvo a 
migrace 

 Obstarat desky či minimálně eurofolii na 
zakládání pracovních listů 

FYZIKA 
T3 

Elektrodynamika - 
magnetická indukce 

  Obstarat sešit na zápis (můžete pokračovat 
ve starém) 

VOLBA POVOLÁNÍ 
(+ PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY) 

Co bych rád/a studoval/a?  Žáci obdrželi test z ČJ k procvičení  
- vyplnit test (60 minut) do 

odpovědního formuláře 
- zkontrolovat výsledky a sečíst body 

(všichni obdželi řešení) 
Rozmyslet, která škola či obor by neměl 
chybět na Miniveletrhu středních škol 13. 



 

11. 2018 

Jiná sdělení 
T3 19. 9. Hromadné třídní schůzky od 17:00 

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

V Edookitu máte “návod” na přihlašování Vašeho dítěte do kroužků. Nahlášení kroužků bude nově přes internet -                 
pošlete email na: krouzky.zsdeblin@gmail.com, a to do 14. 9. 2018, do textu uvěďte jméno dítěte, třídu a kroužek /                   
kroužky, o které má zájem. Seznam vypsaných kroužků naleznete v příloze zprávy. Kroužky budou začínat klasicky od                 
října, platí se 400 Kč za pololetí. 
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