
 

PLÁN VÝUKY 7. - 11. 9. 2020  

 TŘÍDA IX. 

 
 

PŘEDMĚT 
CíL  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T1 

Připomenu si to, co už 
umím a seznámím se s 

učivem 9. ročníku 

Zopakuji si učivo z 8. ročníku a seznámím se s učivem 9. ročníku. Budu vědět, co mě čeká :-). 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T1 
Opakuji si slovní zásobu a 

základní fráze 

Project 1, Unit 1-6  
Opakování slovní zásoby a základních frází. 

Zopakováno 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T1 
 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T1 

  

MATEMATIKA   

 



 

T1 

PŘÍRODOPIS 
T1 

Cílem je seznámit se s 
plánem učiva a společně 
se domluvit, jak to 
zvládneme. 

Plán učiva, které jsme společně na jaře nestihli - domluvíme se, co a jak s tím 
uděláme. 
Plán nového učiva pro tento školní rok. 
Organizace a pravidla - co, kdy, kde a jak po vás mohu chtít já a co po mně 
můžete chtít vy. 

Mám aspoň trochu jasno v tom, co mě v příštích 

měsících čeká :-) 

ZEMĚPIS 
T1 

 

Tento týden se v zeměpisu neuvidíme!  

CHEMIE 
T1 

Cílem je seznámit se s 
plánem učiva a společně 
se domluvit, jak to 
zvládneme. 

Plán učiva, které jsme společně na jaře nestihli - domluvíme se, co a jak s tím 
uděláme. 
Plán nového učiva pro tento školní rok. 
Organizace a pravidla - co, kdy, kde a jak po vás mohu chtít já a co po mně 
můžete chtít vy. 

Mám aspoň trochu jasno v tom, co mě v příštích 

měsících čeká :-) 

FYZIKA 
T1 

Stručně si projdeme učivo z 8. třídy, které jsme brali v rámci domácí výuky. 
Donést si sešit/zápisy z tohoto období! 

 

DĚJEPIS 
T1 

Úvodní hodina 

Připomenutí minulého učiva 
Plán na nový školní rok 

Připomněl/a jsem si, co jsme již probrali 

Seznámil/a jsem se s tématy, které mě čekají v novém 

školním roce 

 
Jiná sdělení 

T1 

Naši milí Deváťáci, 
 
tento týden nás čeká trošku divočina, tak čtěte, prosím, pozorně. 
V pondělí se sejdeme ve třídě v 8:25, v 9:00 proběhne slavnostní zahájení a přibližně v 10:00 se rozejdeme domů. 

V úterý a ve středu budou třídnické hodiny, výuka bude probíhat od 8:25 do přibližně 11:30.  

V úterý prvňáčky 1. a 2. hodinu provedeme po škole, vše jim ukážeme, podpoříme je v družině a doprovodíme je na první školní 

 



 

oběd. Najíme se s nimi a pak budete moci odcházet domů nebo do klubu. 

Ve středu pomůžeme první 3 hodiny zdobit s prvňáčkům jejich trička, v 11 hodin budeme společně obědvat a stejně jako v úterý - 
konec. 

Ve čtvrtek a pátek již probíhá výuka podle rozvrhu!!! Ve čtvrtek provedeme dopoledne prvňáčky Deblínem, společně 
poobědváme a JDETE DO SVÉ VÝUKY - AJ, PŘ, D! 

V pátek se už budete učit podle rozvrhu, jen zůstává společný oběd v 11 hodin, pak se vracíte zpět do výuky. 

  
HROMADNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9. třídy proběhnou 22. 9. v 17 hodin. Budou zaměřeny především na volbu povolání a touto 
problematikou nás provede paní Ing. Šolcová. Těšíme se na Vás! 
 
 

Třídní mail: přihl. jméno: 7.zsdeblin@seznam.cz, heslo: Kolibrici7 

Odkaz na třídní sdílenou tabulku: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LudmNuppa7NyEc8_dqlkl8Q0xJI5BTofs3fVMEsBv0I/edit#gid=1890672271 
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