
 

PLÁN VÝUKY 21. - 25. 9. 2020  

 TŘÍDA IX. 
  
 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T3 

 

Mluvnice: Procvičím si učivo z 8. ročníku: způsoby 
obohacování slovní zásoby, skloňování cizích slov, slovesný vid, 
pravopis. PS str. 6 - 8. 
 
 
Sloh: Mluvní cvičení (diskuse/debata). 

● Znám způsoby obohacování slovní 
zásoby, 

● umím skloňovat cizí slova, 
● znám rozdíl mezi slovesným videm 

dokonavým a nedokonavým a umím 
uvést příklady vidových dvojic, 

● umím pravopis (vyjmenovaná slova, i/y v 
koncovkách slov, shoda podmětu s 
přísudkem, předpony s, z, vz; předložky 
s,z; psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, 
mě/mně) 

Vím, co je diskuse/debata, znám její náležitosti. 
Vyberu si téma k diskuzi/debatě a začnu si dělat 
přípravu (hledám argumenty, adekvátní zdroje). 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T3 

Project 2, Unit 1  
Opakování gramatiky a tvorba vět 

 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T3 
 

U 5: Present perfect, p. 58- 61 
Reading: 5C 

Používám předpřítomný čas pro popis 
zkušeností. 
Znám třetí tvar nepravidelných sloves. 
Rozumím textu o odpadu na str.60 a znám 
slovní zásobu na téma RUBBISH  -odpad. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T3 

Michaela Walsbergerová 

● Opakování - časové údaje - dny v týdnu, roční období 
● Práce s textem,  UČ s. 8-9 - interaktivní 
● Nová slovní zásoba PS s. 9 jen slovesa  

 
 

➔ Odpovídám na otázku: Wie spät ist es? Was 
ist heute? 

➔ Tvořím správně věty podle obrazové 
předlohy. 

➔ Znám a správně časuji nová slovesa. 

MATEMATIKA 
T3 

Zopakuji si počítání s 
mnohočleny; rozklad 

mnohočlenů na součinový 
tvar 

● Pracovní sešit  z 8.třídy (Taktik)  
● Učebnice Algebra pro 9. třídu 
● PL s typovými příklady  

 

➔ Vím, které typové příklady si mám procvičit, 
abych uspěl u přijímacích zkoušek  

➔ Vím, že se musím zeptat hned v hodině, 
když mi není při počítání s výrazy vše jasné 

➔ Vím na koho se obrátit, pokud něčemu 
nerozumím při domácí přípravě  

➔ sčítám, odčítám a násobím mnohočleny 
➔ rozumím pojmu součinový tvar 
➔ upravím mnohočleny na součinový tvar 

pomocí vytýkání či vzorců 

PŘÍRODOPIS 
T3 

Opakování biologie člověka - kosterní s., svalová s., dýchací s. Charakterizuji zopakované soustavy člověka, 
znám jejich stavbu a funkci. 
Jmenuji příklady nejčastějších nemocí 
vybraných soustav a znám jejich prevenci. 

ZEMĚPIS 
T3 

Poloha ČR, základní topografie ČR - přírodní poměry. Jsem schopný označit ve slepé mapě ČR hlavní 
řeky, pohoří, významné vrcholy a nížiny. 

CHEMIE 
T3 

Dvouprvkové sloučeniny - halogenidy - názvosloví, představení 
nejznámějších halogenidů.  
(Ve třídě na dveřích skříně jsou vylepeny okopírované materiály 
k tématu.) 

Vysvětlím, co je to halogenid. 
Vytvářím vzorce halogenidů z jejich názvů a 
názvy ze vzorců. 

 



 

Jmenuji a stručně charakterizuji alespoň 1 
konkrétní halogenid. 

FYZIKA 
T3 

Elektrický odpor a TEST na Elektřinu Dovysvětlíme si zákonitosti el. odporu 
poté zopakujeme a napíšeme test. 

DĚJEPIS 
T3 

 

Vznik USA - prvního moderního demokratického státu 
Francie a Rusko v 17. a 18. století 
Habsburská monarchie po Bílé hoře 

Dozvěděl jsem se o Georgi Washingtonovi, válce 
za nezávislost a prohlášení nezávislosti 
Zjistil jsem několik základních informací o Francii, 
Rusku a Habsburské monarchii v 17. a 18. století 

 
Jiná sdělení 

T3 

HROMADNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9. třídy proběhnou 22. 9. v 17 hodin. Budou zaměřeny především na volbu 
povolání a touto problematikou nás provede paní Ing. Šolcová. Těšíme se na Vás! 
 
Kroužky: 
Přihlašování na kroužky bude spuštěno na odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle 13.9 do neděle 20.9. 
Některé kroužky mají svoji kapacitu účastníků, tedy může se stát, že kvůli obsazenosti už nebude možné se 
přihlásit. O termínu zahájení kroužků Vás budeme dle aktuální situace informovat. 
  
 
 
 

Třídní mail: přihl. jméno: 7.zsdeblin@seznam.cz, heslo: Kolibrici7 

Odkaz na třídní sdílenou tabulku: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LudmNuppa7NyEc8_dqlkl8Q0xJI5BTofs3fVMEsBv0I/edit#gid=18906722
71 
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