
PLÁN VÝUKY OD 27. 4. 2020 DO 30. 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 34

 Opakování: pravopis, 
skladba (větné členy, 

vedlejší věty). 

po Vypracuji test k přijímacím zkouškám. www stránky: scio.
cz - onlinetesty, statniprijimacky.cz, prijimacky.cermat.cz

Mám vypracovaný test k přijímacím zkouškám.

út

Zopakuji si pravopis:    1.https://www.pravopisne.
cz/2013/02/diktat-zamereny-na-prijimaci-zkousky-na-
stredni-skoly-87/ 2.https://www.pravopisne.
cz/2013/01/diktat-pro-9-rocnik-zs-stredni-skolu-2-43/ 3.
https://www.pravopisne.cz/2012/10/diktat-pro-9-rocnik-zs-
stredni-skolu-44/                                                        
Výsledky si zaznamenám a pošlu na mail navratilova.
zsdeblin@gmail.com                                     Pokud nemám 
hotovo, dokončím úkoly na umimeto.

Mám vypracované 3 online testy na 
pravopisne.cz, výsledný počet bodů jsem 
odesla/la na mail.                                                                       
Mám hotové úkoly na umimeto.

st

Zopakuji si větné členy a jejich druhy. Vypracuji testy:                          
1. https://www.pravopisne.cz/2015/01/test-vetne-cleny-pan-
prstenu/                              2. https://www.pravopisne.
cz/2014/02/test-vetne-cleny-2-10/                                    3. 
https://www.pravopisne.cz/2014/03/test-vetne-cleny-6-10/                                
Výsledky testů pošli. 

Mám vypracované 3 online testy na větné 
členy. Výsledky mám odeslané. 



ČESKÝ JAZYK
T 34

 Opakování: pravopis, 
skladba (větné členy, 

vedlejší věty). 

čt

Zopakuji si druhy vedlejších vět. Zhlédnu videa: https:
//www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4                                 
https://www.youtube.com/watch?v=nXVEJDqE9q0                                  
Vypracuji testy:                                            1.https://www.
pravopisne.cz/2014/07/test-urcovani-druhu-vedlejsich-vet-
7-10/                                                    2.https://www.
pravopisne.cz/2014/04/test-urcovani-druhu-vedlejsich-vet-
2-10/                                                             Výsledky pošli. 

Zhlédl/la jsem 2 videa. Mám vypracované 2 
testy na pravopisne.cz, výsledky mám 
odeslané.

pá Státní svátek

Zpětnou vazbu k testům na přijímací zkoušky 
poslalo pouze 10 žáků. Pro info: 
Vypracovaných testů: 2-15. Počet bodů: 11-41. 
Posuď sám/sama, jak jsi na tom.

MATEMATIKA
T 34

Podobné útvary kolem 
nás

Na základě získaných 
poznatků se pokusím 

vypracovat příklady, při 
jejichž řešení se využívá 

podobnost. Uvědomím si, 
jaké útvary v reálném životě 
jsou podobné. Zopakuji si 
měřítko mapy a plánu a na 

příkladech ověřím 
pochopení tohoto učiva

Po vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 10 minut);
v učebnici si přečtu na straně 24 a 25 řešení příkladu1 na 
podobnost (pokud nepochopím nevadí)

Út vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 10 minut);
v učebnici si projdu úlohy 1 - 4 na sranách 25 - 27 s jejich 
řešením a provedu zápis do sešitu 

V sešitě budu mít zápis, který bude obsahovat 
jednu z řešených úloh a objasnění pojmů:
kartografie, plán, mapa

St vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 10 minut);
V učebnici si projdu příkaldy na straně 27 a pokusím se o 
jejich řešení 

V sešitě budu mít vyřešený alespoň jeden z 
příkladů na straně 27 a budu vědět, které 
přílady bych potřeboval objasnit

Čt vyřeším úlohy v aplikaci Fred (5 - 10 minut)
v PS se pokusím vyřešit příklady ze strany 76 a 77

Budu mít dokončené zápisy v sešitě a budu 
vědět, které příklady z PS chci objasnit

Pá státní svátek - mám volno Pokud budu chtít, pošlu zpětnou vazbu TU

Ostatní předměty
 T34

AJ 
(ML) Enjoy the coming spring outdoors as much as possible!



Ostatní předměty
 T34

AJ 
(KO
L)

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 Moji deváťáci, myslím na vás, držte se! UEbung macht den Meister!
Z
Fy
Ivt

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

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 
zpevnění prakticky celého těla, a to ,,prkno" neboli ,,plank": 
Základní pozice je na předloktích a prstech na nohou. Ruce 
máte na šířku ramen, nohy mírně rozkročené. Ramena tvoří 
90° úhel, tělo je v jedné přímce s hlavou. Pohled směřuje 
dolů. Trup držte rovně, neprohýbejte se v pase směrem 
nahoru, ani dolů.

Budete mít zpevněné celé tělo, díky čemuž 
budete po přijímacích zkouškách v kondici do 
plavek! :-)

JINÁ SDĚLENÍ
T34

Milí Deváťáci, 
byla bych ráda, kdybyste mi do středy 29.4 napsali, zda máte zájem o společnou fotografii vaší třídy.
S pozdravem Kloubová


