
 

 

PLÁN VÝUKY OD 30. 3. 2020 DO 3.4. 2020 

TŘÍDA IX. 
 

PŘEDMĚT 

(kam směřuji) 
UČIVO 

(co si zopakuji, kde si zopakuji, kde a kam napíši) 
HOTOVO 

(co budu mít uděláno) 

ČESKÝ JAZYK 

T 30 

Opakování tvarosloví 

(slovní druhy), 

skladba (větné členy, 

vědlejší věty) 

po 
tužkou do učebnice vyřeším cvičení str.25/4, 33/8, 35/4,5,6a), 15 
minut budu pracovat na umimeto 

V učebnici budu mít vyplněná zadaná cvičení. 
Budu mít vypracovanou část úkolů na umimeto. 

út 

tužkou do učebnice vyřeším cvičení 35/4,5,6a), 36/10, zopakuji si 
druhy vedlejších vět podle učebnice str. 66-67, 15 minut budu 
pracovat na umimeto 

V učebnici budu mít vyplněná zadaná cvičení. 
Budu mít vypracovanou část úkolů na umimeto. 

st 
tužkou do učebnice vypracuji cvičení 9/5, 41/2, 43/3, 15 minut budu 
pracovat na umimeto 

V učebnici budu mít vyplněná zadaná cvičení. 
Budu mít vypracovanou část úkolů na umimeto. 

čt vyzkouším si jeden test na přijímací zkoušky Budu mít vypracovaný test na přijímací zkoušky. 

pá dodělám úkoly na umimeto Budu mít dodělané úkoly na umimeto. 

MATEMATIKA 

T 30 

KUŽEL 

seznámíme se s novým 

rotačním tělese; 

budeme je umět 

načrtnout a vytvořit 

Po 

vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 7minut) 
přečtu si informace o kuželi v učebnici 62 - 68, nebo na stránce 
renata.klouba.eu 
a udělám zápis dle pokynů 
 

V sešitě budu mít zápis, který bude obsahovat 
nadpis následující obrázky: 
1) kužele s popisy (63) 
2) síť kužele 
 



jeho síť; vyzkoušíme 

uplatnění nabytých 

poznatků při řešení 

základních úloh 

 

 

Út 

vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 7minut); 
v pracovním sešitě na straně 40 - 41 si znovu přečtu informace 
o kuželi; 
podívám se na videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=u2CH2r6c8QY 
https://www.youtube.com/watch?v=SD87O9YV0J0 

V sešitě budu mít zápis, který bude obsahovat: 
1) vztahy pro výpočet objemu a povrchu kužele 
2) dva vyřešené příklady pomocí těchto vztahů 
 

St 
vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 7minut); 
v PS se pokusím vyřešit příklady na straně 84,85 

V pracovním sešitě budu mít vyřešení příklady na 
straně 84, 85 - které zvládnu 

Čt 
vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 7minut); 
v PS se pokusím vyřešit příklady na straně 86, 87 

V pracovním sešitě budu mít vyřešení příklady na 
straně 86, 87 - které zvládnu 

Pá 

mám volno, ale mohu řešit příklady ze sbírky, kterou najdu na 
stránce renata.klouba.eu ve složce Jehlan, kužel, koule 
NEZAPOMENU poslat email s hodnocením své týdenní práce 
(pokyny v jiná sdělení) 

Budu mít vyřešený některý z příkladů, pokud mi 
nevyjde výsledek, budu konzultovat se spolužáky 
nebo s učitelem 

Ostatní předměty 

T30 

AJ 

(M

L) 

pokračujte v trénování porozumění prostřednictvím TED talks a 
audioknih dle vlastního výběru. Hlavně v přestávce mezi 
studiem M a ČJ zabavte mozek poslechem čehokoli 
anglického. 

Kdyby měl někdo zájem poslat mi opět shrnutí 
některého z nich, ráda si jej přečtu a okomentuju, 
ale je to dobrovolné 

AJ 

(K

OL

) 

No tasks this week. Spend your productive time getting ready for the 
enterance exams. If you wish to, you can write the english summary 
for your final year seminar paper and send it to me to help you with it. Just don't stress yourself. 

N Meine Lieben, wir machen eine kleine Pause! 
Moji milí deváťáci, můžete pracovat dobrovolně. Napište si o práci. Schreibt ihr für die Arbeit. 



Z 

Fy 

Ivt 
V tomto týdnu bez úkolů, věnuj se přípravě na příjimací 
zkoušky  

Ov Místo DÚ se žáci budou věnovat přípravě na PZ  

D 

Pošlete referát o osobnosti z druhé světové války, tak jak je v zadání 
z minulého týdne. Jakmile to odevzdáte (nebo pokud to již máte), 
věnujte čas přípravě na příjímačky. Zaslání referátu, potom je to na vás. 

Př 

Ch 

Milí Deváťáci, v tomto týdnu bude Váš přírodovědný (Ch+Př) úkol 
jasný - alespoň 1x denně strávíte pauzu, kterou si dáte mezi 
přípravou na PZ z ČJ a M, venku na čerstvém vzduchu, a to ideálně 
svižnou chůzí, přidáte pár dřepů či jiné cvičením, při kterém se 
pořádně nadechnete! 

Okysličený mozek připravený přijmout další dávku 
informací z M a ČJ! :-) 



JINÁ SDĚLENÍ 

 

Milí deváťáci, 
vaši učitelé se rozhodli, že vám dají v předmětech, ze kterých nejsou přijímací zkoušky, volněji, abyste se 
mohli pilně věnovat přípravě na ně. Proto zadané úkoly berte jako dobrovolné - chápeme, že některé 
předměty jsou oblíbené a chcete se v nich vzdělávat, i když nejsou součástí přijímacích zkoušek. Věřím, 
že vás naše rozhodnutí potěší a vy se budete přípravě na PZ věnovat aktivně a s nasazením. 
Z tohoto rozhodnutí vám ale vyplývá jedna povinnost: 
vždy v pátek napište email na adresu kloubova.zsdeblin@gmail.com, ve kterém svoji týdenní přípravu 
na PZ zhodnotíte 
(v emailu by mělo být: kolik testů a které jste udělali, kolik jste měli na každý z nich bodů, jak se vám chtělo 
(nechtělo) testy řešit, zda bylo něco, co vás motivovalo, nebo zda se objevilo něco, co vás naopak 
demotivovalo, které úkoly vám již jdou, ve kterých se posouváte a ve kterých vnímáte stále nedostatky, jestli 
vám mám poslat nějaké příklady na procvičení, nebo pracujete s PS pro PZ a zda vás nějak mohu podpořit 
já, nebo jiný vyučující). 
A ještě informace pro žáky, kteří se na PZ chystat nemusí. Zpracujte všechny zadané úkoly 
včetně páteční zprávy v emailu, o tom, co jste se během týdne naučili nového (nejenom znalosti, ale i různé 
dovednosti) a také, co jste zajímavého podnikli, přečetli, zhlédli. A navíc si alespoň dvakrát do týdne zahrajte 
s kamarády ABAKU. 
S pozdravem Renata Kloubová 

 


