
 

  
 

 
PLÁN VÝUKY OD 11. 3. 2020 DO 13. 3. 2020 

 TŘÍDA IX.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T27-mimořádný 

Tvarosloví - zopakujte si  
slovesa (osoba, číslo, čas, způsob, rod, 
vid)-procvičujte na umimeto, příslovce 
(druhy, uč. str. 41, prac.sešit str. 
27-28), předložky (vlastní-nevlastní, 
souřadící-podřadící, učebnice str. 43, 
prac.sešit str. 28-29) 
Skladba 
-zopakujte si větné členy (podmět, 
přísudek, předmět, přívlastek, 
příslovečné určení, doplňek) 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T27 - mimořádný 

Everyday English 
Time clauses  

Shlédněte alespoň 15 minut videa v 
anglickém jazyce (talkshow, epizodu 
seriálu, …), nebo si v angličtině 
zahrajte video/deskovou/karetní hru. 
Napište mi na učitelský mail aslespoň 
20 vět v angličtině o tom, co jste 
viděli/hráli a jak vám to šlo, jaká 
specifická slovní zásoba tam byla, 
jaká gramatika, jak vás to bavilo, co 
jste se dozvěděli… úkol mi pošlete do 
18. 3. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T27 

Předpřítomný čas 
Napište 20 pavdivých vět na téma:  

What I have/I haven´t done 
(Např. I have flown in a plane). 

Dále 5 vět na téma: Recently I have… 

 
 

 



 

Prosím poslat vyučující AJ edookitem 
či mailem do konce týdne. 

Dále je zadán úkol na umimeto.org 
Třída: Deblín Lau9, heslo Lau8 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
 T27 mimořádný 

Einheit 6, neueVokabeln  13.03. tvoření vět, slovíčka V pátek si vypracujte do sešitu cv. 9 z 
U4 s. 47, dále si dvakrát nahlas přečtěte 
cv. 10 ze s. 47, předtím se prosím 
rozmluvte jak jste zvyklí v hodinách:). V 
PS 47/5 i na druhé straně, s. 48 cv. 7 a 8. 
Až se potkáme budeme společně 
hodnotit. 

MATEMATIKA 
T27 - mimořádný 

Opakování geometrie - učebnice 
geometrie 5 - 8 

Hodnocené bude vypracování 
příslušného počtu příkladů k 
danému tématu z učebnice (viz 
níže):  

1. vyřešené libovolné čtyři 
příklady z tématu: Úhly, 
trojúhelníky, shodnost na 
straně 5 - 6 

2. vyřešené libovolné tři 
příklady z tématu: 
Souměrnost na straně 6 -7 

3. vyřešené libovolné čtyři 
příklady z 
tématu:Čtyřúhelníky a 
trojúhelníky na straně 7 - 8 
 

řešení lze posílat ofocené učiteli na 
email nebo odevzdat první den po 
příchodu do školy 
 
 

výsledky můžete ověřit na stránkách: 
http://www.dopocitej.cz/geometrie.html 
 
žáci mohou posílat dotazy na učitele přes 
edookit nebo přes email 
kloubova.zsdeblin@gmail.com, 
nejpozději do druhého dne (vyjma so a 
ne) budou informováni o způsobu řešení 
vzniklé situace 
 
 

PŘÍRODOPIS ---   

http://www.dopocitej.cz/geometrie.html
mailto:kloubova.zsdeblin@gmail.com


 

T27  

CHEMIE 
T27 - mimořádný 

Výroba kovů z rud  Prosím o zhlédnutí videa ,,Jak se vyrábí 
železo a ocel” na youtube, odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=b3B
OMfH7Dbc&t=409s 
Prosím o vyhotovení zápisu do sešitu!  

DĚJEPIS 
T27 - mimořádný 

Druhá světová válka -průběh války  Podívejte se na Youtube na díly 100, 
101, 102 seriálu Dějiny udatného 
českého národa 

ZEMĚPIS 
T27- mimořádný 

Slepé mapy 
https://www.umimefakta.cz/zemepis#ex

ercise40 

 Potrénuj slepé mapy Evropy a pošli 
vyučujícímu tři tvoje výsledky nad 90%. 

Každý výsledek musí být na jinou 
tématiku. 

FYZIKA 
T27 - mimořádný 

Vypracovat pracovní list Využití 
radioaktivity - pokyny v listu 

 Pracovní list Vám příjde zprávou 
edookitem  

INFORMATIKA 
T27 

Převody formátů = konverze (convert) Originály i převedené soubory    
pošlete na mail vyučujícího 
 
dolezel.zsdeblin@gmail.com 

na webu https://smallpdf.com/ 
prověď 5 převodů formátů: 

jpg -> pdf 
ppt -> pdf 

excel -> pdf 
pdf -> word 

merge a split pdf 
 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA - T27 

Opakovat si zápis v sešitě: Ohrožené 
životní prostředí. 
Do sešitů z OV každý žák vypracuje10 
vět o tom, jak sám přispěje ke zlepšení 
životního prostředí v naší zemi.  

 

13.3. odevzdání úkolu na známku 

 
(+ PŘÍPRAVA NA 

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY) 

T27 -mimořádný 

příprava na PZ z matematiky - kroužek  
 
Dle svého uvážení vypracujte  
DT 6 - DT 10 (zadání a řešení najdete na 
stránce renata.klouba.eu) 

 
 

Platí i pro 28 týden 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc&t=409s
https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc&t=409s
https://www.umimefakta.cz/zemepis#exercise40
https://www.umimefakta.cz/zemepis#exercise40
https://smallpdf.com/


 

V PS určeném pro PZ projděte teoretické 
základy konstrukčních úloh - opakování 
(pokud jste ještě neudělali) a vyřešte 
úlohy na stranách 69 - 73 - dotazy 
posílejte přes email (viz matematika) 
 
 
  
 

Jiná sdělení 
T27 

Vedoucí ročníkových prací upozorňují na to, aby žáci využili své časové možnosti během uzavření školy a začali 
pracovat na své na ročníkové práci - nyní již mají žáci vybraná témata a s vedoucím práce vyřešeny další 
náležitosti. (obhajoby RP budou probíhat 11. - 12.6.2020 ve sborovně školy) 

 


