
PLÁN VÝUKY OD 4. 5. 2020 DO 8. 5. 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 35

Vyhledám a zapíši si, 
co znamenají literární 
pojmy. Podle potřeby 

budu opakovat. 
Vypracuji jeden test k 
přijímacím zkouškám. 

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

Mám vypracovaný test k přijímacím zkouškám.

út Vyhledám a zapíšu si do sešitu, co znamená: poezie, próza, 
drama.

Mám zapsané 3 literární pojmy a jejich 
vysvětlení.

st Vyhledám a zapíšu si do sešitu, jaké znaky mají literární 
útvary: román, novela, povídka, pověst, pohádka.

Mám zapsané pojmy a jejich vysvětlení.

čt
Vyhledám a zapíšu do sešitu, jaké znaky mají literární 
útvary: sonet, óda, balada.

Mám zapsané pojmy a jejich vysvětlení. 

pá Státní svátek Připravuji se na PZ. 

MATEMATIKA
T 35

Oddychový týden - 
zaměřený na vaši 

kreativitu
- vytvořím si vlastní 

mandalu a zapojím se 
do soutěže o 

nejkreativnějšího žáka 
9. třídy

Po

najdu si na internetu informaci o tom, co je to mandala, 
mohu použít následující odkazy:
https://www.centrum-mandala.cz/jak-vytvorit-mandalu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandala#cite_note-26

budu mít představu o tom, co to mandala je a 
kde ji mohu vidět

Út vytvořím si vlastní mandalu za použití kružítka a své 
fantazie

budu mít vytvořený svůj originální návrh 
mandaly

St mandalu si vybarvím, dle své nálady budu mít vybarvenou mandalu nachystanou na 
odeslání

Čt mandalu donesu po nástupu do školy třídní učitelce - tím se 
zapojím do soutěže o nejkreativnějšího žáka 9. třídy pokud budu chtít, pošlu zpětnou vazbu TU 

Pá státní svátek - mám volno po celý týden se mohu připravovat na PZ

Ostatní předměty
 T35

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



Ostatní předměty
 T35

AJ 
(KOL)

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! Alles gute und schau mal, es beginnt der Mai!

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
T35

Milí Deváťáci, 
jak jste již jistě slyšeli, od 11.5.2020 můžete začít chodit do školy. Kdy a za jakých podmínek vám 
sdělím v co nejkratší době prostřednictvím edookitu. Těšíme se na vás:-) 
Kloubová


