
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 39

příprava k přijímací 
zkoušce

po 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.

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

st Ve škole si vypracuji DT Budu mít připravený přehled problémových 
úkolů ze zadaného testu, popř. z prac. listů.

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

pá 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.

MATEMATIKA
T 39

v rámci konzultací ve 
škole budu pracovat se 

zadanými 
didatktickými testy - 

zjistí, jaká strategie mi 
při řešení testu 

vyhovuje, které oblasti 
didatktických testů 

bude třeba ještě 
procvičovat

Po Ve škole si vypracuji DT od Cermatu
budu vědět, zda mi vyhovuje délka testu a jak 
zvládám přepisování výsledků do 
záznamového archu

Út  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

St
budu pracovat ve škole na přípravě na PZ - zamyslím se 
nad zvolenou strategií při psaní testu a výsledkem testu a 
vyhodnotím, jak nejlépe řešit test na PZ

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

Čt  doma si vypracuji zadaný DT 10, budu řešit typové  
příklady, které jsem dostal ve škole zadané 

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

Pá budu pracovat ve škole na přípravě na PZ budu vědět, které příklady  je třeba probrat
budu mít připravené dotazy na učitele



JINÁ SDĚLENÍ
T39


