
PLÁN VÝUKY OD 18. 5. 2020 DO 22. 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 38

příprava k přijímací 
zkoušce

po Doma vypracuji zadaný test, popř. pracovní listy.                            
Budu mít vypracovaný test, zadané úkoly a 
budu mít připravené případné dotazy. 

út Budu pracovat na přípravě na PZ. S sebou budu mít sešit 
Kryštof, učebnici Přijímačky, nůžky, lepidlo.                              

Budu mít připravený přehled problémových 
úkolů ze zadaného testu, popř. z prac. listů.

st Budu pracovat na přípravě na PZ. S sebou budu mít sešit 
Kryštof, učebnici Přijímačky, nůžky, lepidlo.                              

Budu mít připravený přehled problémových 
úkolů ze zadaného testu, popř. z prac. listů.

čt
Budu pracovat na přípravě na PZ. S sebou budu mít sešit 
Kryštof, učebnici Přijímačky, nůžky, lepidlo.  

Budu mít připravený přehled problémových 
úkolů ze zadaného testu, popř. z prac. listů.

pá Doma vypracuji zadaný test, popř. pracovní listy. Budu mít vypracovaný test, zadané úkoly a 
budu mít připravené případné dotazy. 

MATEMATIKA
T 38

v rámci konzultací ve 
škole budeme pracovat 

se zadanými 
didatktickými testy - 
zjistíme, kam jsme se 

posunuli během 
domácí přípravy, které 
oblasti didatktických 
testů bude třeba ještě 

procvičovat

Po doma si vypracuji zadaný DT 8 , budu řešit typové  
příklady, které jsem dostal ve škole zadané 

budu vědět, které příklady z DT 8 je třeba 
probrat
budu mít připravené dotazy na učitele 

Út budu pracovat ve škole na přípravě na PZ 
budu vědět, které příklady z DT 6 je třeba 
probrat
budu mít připravené dotazy na učitele

St budu pracovat ve škole na přípravě na PZ 
budu vědět, které příklady z DT 7 je třeba 
probrat
budu mít připravené dotazy na učitele

Čt budu pracovat ve škole na přípravě na PZ 
budu vědět, které příklady z DT 8 je třeba 
probrat
budu mít připravené dotazy na učitele



MATEMATIKA
T 38

v rámci konzultací ve 
škole budeme pracovat 

se zadanými 
didatktickými testy - 
zjistíme, kam jsme se 

posunuli během 
domácí přípravy, které 
oblasti didatktických 
testů bude třeba ještě 

procvičovat Pá  doma si vypracuji zadaný DT 9, budu řešit typové  
příklady, které jsem dostal ve škole zadané 

budu vědět, které příklady z DT 9 je třeba 
probrat
budu mít připravené dotazy na učitele

Ostatní předměty
 T38

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

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
T38

Milí Deváťáci, 
budu ráda, když mi napíšete, jaké máte pocity po druhém týdnu konzultací k přijímacím zkouškám. 
Přeji vám pohodový víkend. 
Kloubová


