
PLÁN VÝUKY OD 6. 4. 2020 DO 10. 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 31

 Opakování tvarosloví 
(slovní druhy), skladba 

(větné členy, vědlejší 
věty)

po 20 minut budu pracovat na umimeto - Domácí úkol 3
V pracovním sešitě vypracuji cvičení str. 31/2a), 34/5

Budu mít vypracovanou část úkolů 
na umimeto.
Budu mít vypracovaná 2 cvičení v 
pracovním sešitě.

út

Do sešitu vytvořím zápis (je možné najít nějakou přehlednou 
tabulku na internetu, vytisknout a nalepit) :
 Nadpis: Větné členy 
podmět - druhy (nevyjádřený, všeobecný…)
otázka: kdo,co? 
přísudek - druhy (slovesný, jmenný se sponou, ..)
otázka: co dělá podmět?
přívlastek - druhy (shodný, neshodný, volný, těsný,..)
otázka: jaký?
závislý na: podstatném jméně
předmět
otázka: pádové otázky
závislý na: slovese
příslovečné určení - druhy + otázky
závislé na: slovese
doplněk
otázka: jak? jaký?
závislý na: podstatném jméně, slovese

20 minut budu pracovat na umimeto - Domácí úkol 3

Budu mít vypracovanou část úkolů 
na umimeto.
Budu mít zápis v sešitě.



ČESKÝ JAZYK
T 31

 Opakování tvarosloví 
(slovní druhy), skladba 

(větné členy, vědlejší 
věty)

st 20 minut budu pracovat na umimeto - Domácí úkol 3
Vypracuji cvičení v pracovním sešitě str. 34/5, 8, 35/11. 

Budu mít vypracovanou část úkolů 
na umimeto.
V pracovním sešitě budu mít 
vypracované 3 úkoly.

čt Zkusím si test na přijímací zkoušku. (internet, učebnice do 
kroužku doučování k přijímacím zkouškám)

Budu mít vypracovaný test na 
přijímací zkoušky.

pá Budu opakovat podle potřeby k přijímacím zkouškám. 

MATEMATIKA
T 31

VÁLEC

zopakuji si, co vím o 
válci;  umím jej 

načrtnout a vytvořit 
jeho síť;  řeším 
základní úlohy i 
příklady z praxe

Po

vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 10 minut)
podívám se na odkaz - zopakuji vztah pro výpočet objemu a 
povrchu válce: https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-
_Ao 
na tomto odkaze najdu pomůcku, pro kontrolu svých výpočtů: 
https://www.vypocitejto.cz/objem-povrch/valec.html
Vytvořím zápis do sešitu

V sešitě budu mít zápis, který bude 
obsahovat nadpis, následující 
obrázky a vztahy:
1) válec s popisem
2) síť válce
3) vztahy pro výpočet objemu a 
povrchu válce

Út

vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 10 minut);
na stránce renata.klouba.eu ve složce Válec jsou příklady k 
procvičení  “Objem a povrch válce” - vyřeším alespoň 3 a 
řešení zapíši do sešitu

V sešitě budu mít zápis, který bude 
obsahovat:
 čtyři vyřešené příklady na Válec

St

vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 10 minut);
na stránce renata.klouba.eu ve složce Válec je zadán  úkol
“Válec - úkol” - ten vyřeším a odešlu učiteli (mohu odevzdat 
po návratu do školy)

Budu mít vypracovaný úkol, který 
odešlu, nebo si jej připravím tak, 
abych jej mohl, jak se vrátím do 
školy odevzdat

Čt

vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 10 minut) a mám volno, ale 
mohu řešit další příklady na Válec, které jsem v úterý neudělal 
NEZAPOMENU poslat email s hodnocením své týdenní práce 
(stejné pokyny jako v 30. týdnu)

Budu mít napsaný a odeslaný 
email s hodnocením své čtyřdenní 
práce, ve kterém jsou uvedeny i  
mé pocity z práce na ročníkové 
práci.

Pá

VELKÝ PÁTEK 
dnes byste si mohli dát tato 3 předsevzetí:
nebudu řešit žádné přijímačkové testy
budu chodit na procházky a užívat si sluníčko
budu trávit co nejméně času na PC či mobilu a co nejvíce času 
s rodinou



Ostatní předměty
 T31

AJ 
(ML)

pokračujte v trénování porozumění prostřednictvím TED talks 
a audioknih dle vlastného 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 
(KOL)

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 Ich sende viel Kraft für die Vorbereitung. Frohe Ostern! Ihr braucht euch keine Sorgen 
machen. 

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 Věnuji čas přípravě na přijímačky. Je to na vás

Př
Ch

Milí Deváťáci, držme se hesla ,,V zdravém těle, zdravý (vz)
duch”- alespoň 1x denně strávíte pauzu, kterou si dáte mezi 
přípravou na PZ z ČJ a M, venku na čerstvém vzduchu a 
projdete se. Tento týden přidáte jednoduchý cvik na srovnání 
Vaší páteře - postavte se, rozkročte na šířku ramen, zpevněte 
se, dlaněmi se zezadu zapřete do beder (ruce v bok, ale víc na 
záda), ramena co nejdál od uší. Zakloňte se, dlaněmi tlačte do 
beder, zpět se narovnejte. Opakujte min 5x po každé hodině 
sezení)

Budete mít srovnaná záda, díky 
čemuž vydržíte další sezení u učení 
M a ČJ! :-)

JINÁ SDĚLENÍ
T31

Milí deváťáci,
v tomto týdnu pracujte pouze do čtvrtku.
Od pátku si užívejte Velikonoce:-)
S pozdravem Renata Kloubová


