PLÁN VÝUKY OD 25. 2. 2019 DO 1. 3. 2019
TŘÍDA IX.
Předmět

Učivo

Písemka

Poznámka

Skladební dvojice
(uč. 59-62/tabulky)
- přívlastek volný a těsný
ČESKÝAZYK
T25

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)
T25
ANGLICKÝ JAZYK
(Novotná)
T25
NĚMECKÝ JAZYK
T25
MATEMATIKA
T25

PŘÍRODOPIS

Souvětí
(uč. 63-67/tabulky)
- věty hlavní a vedlejší
- významové poměry mezi souřadně
spojenými větami
- grafy souvětí

27. 2.
SLOH

Culture - Signs
Our eyes
should/ shouldn´t
advice

PS 38- 43
kontrola slovníčků ( dopsaná 5. a
6. lekce)

Einheit 4
Gesund bleiben
Präteritum (jednoduchý minulý čas)
Lineární funkce a její vlastnosti,

příprava na PZ - každý den malý
testík na libovolně zvolenou oblast V pracovním sešitě by měli mít
z matematiky (příklady z
žáci vypracovaná všechna cvičení
přijímacích testů, které činí
po stranu 31
problémy)

T25

Genetika

CHEMIE
T25

Soli - dokončení
Organická cemie - úvod

DĚJEPIS
T25

fáze druhé světové války

ZEMĚPIS
T25

Prezentace státy cestovní ruch

FYZIKA
T25

Atom a jeho modely

Učebnice už s sebou! :-)
28.2. zkoušení - složka str. 27 (fáze
druhé světové války)

27. 2.
Vypracované testyze
zakoupených materiálů: s. 44 - 48
(Slohová výchova).Budeme
zdůvodňovat, vysvětlovat NUTNÉ mít hotové a
zkontrolované, donesou si
VŠICHNI, kdo dělají přijímací
zkoušky.

VOLBA POVOLÁNÍ
(+ PŘÍPRAVA NA
PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY)

6. 3.
Vypracované testyze
zakoupených materiálů: s. 49 - 52
(Literární výchova).
Jiná sdělení
T25

28. 2. Prodaná nevěsta - jedeme na operu :-) Odjíždět budeme v 17:45 od ZŠ Deblín, sraz bude v 17:30 v šatnách
školy. Na sebe společenský oděv - jedná se o večerní představení, kde budeme společně s veřejností, proto je
potřeba přizpůsobit oděv i své chování. Návrat je naplánovaný v cca 22:45 k ZŠ Deblín, žáci mohou vystupovat po
cestě (Kuřim, Vev. Bítýška, Lažánky, Maršov, Braníškov) v souvislosti s vyplněnou návratkou, kterou již odevzdali.
.
1. 3. Zasedání ŽP Deblín

