
 

PLÁN VÝUKY 5. 10. - 9. 10. 2020  

 TŘÍDA IX. 
  
 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T5 

 

Mluvnice: Procvičím si učivo z 8. ročníku: dokončíme grafy vět 
(PS str. 9/ cv. 13, 14, 15), druhy vedlejších vět (PS str. 10/cv. 17). 
 
Sloh: Filmová recenze 

● Dokážu určit podmět a přísudek, 
rozvíjející větné členy a znázorním je 
správně do grafu vět, 

● dokážu utvořit věty podle grafů a podle 
složení větných členů, 

● pojmenuji druhy vedlejších vět, rozeznám 
hlavní a vedlejší větu a dokážu správně 
určit druh vedlejší věty, 

● odevzdám recenzi na film, nejdéle do 
pátku 2. 10. (pozdější odevzdání není 
možné). 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T5 

Project 2, Unit 1  
The human story 
8. 10. - Revision test Unit 1 

Rozumím textu o historii lidstva a umím říci pár 
faktů o jeho vývoji. 
Ovládám slovní zásobu Unit 1. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T5 
 

U 5: Present perfect, p.  61- 63 
 

Používám předpřítomný čas pro popis 
zkušeností. 
Znám třetí tvar nepravidelných sloves. 
Znám slovní zásobu na téma RUBBISH  -odpad. 
Použiju předpřítomný čas se slovem JUST 

 



 

NĚMECKÝ JAZYK 
T5 

 

● Opakování - slovesa pohybu a činnosti 
● Nová slovní zásoba PS s. 19 první část 
● Předložky se 3. a 4. pádem 

 

➔ Odpovídám na otázky typu: Wo liegt se? 
Wohin lege ich es?  

➔ Učím se nová slovíčka. 

MATEMATIKA 
T5 

 

Lineární rovnice  
● PS z 8. ročníku strana 61,62, 63  
● Učebnice Algebra 9. ročník strana 10 (k domácí        

přípravě) 
● Pracovní listy k procvičení (domácí příprava) - budou        

v hodině rozdány zájemcům o procvičování 
 

Žáci podcenili domácí přípravu. Pokud chtějí uspět u PZ, je          
dobré, aby doma denně alespoň 15 minut procvičovali        
učivo, kterému v hodině rozuměli. Pokud učivu nerozumí, je         
vhodné se zeptat přímo v hodině, nebo si domluvit         
konzultaci. Nyní opakujeme vztahy, které je třeba zvládnou        
pamětně. 

 
➔ Vím, které typové příklady si mám procvičit, 

abych uspěl u přijímacích zkoušek  
➔ Vím, že se musím zeptat hned v hodině, 

když mi není při řešení rovnic vše jasné 
➔ Vím, na koho se obrátit, pokud něčemu 

nerozumím při domácí přípravě  
➔ Rozumím pojmu ekvivalentní úpravy 
➔ Sestavím lineární rovnici 
➔ Řeším lineární rovnici a provádím zkoušku 

PŘÍRODOPIS 
T5 

Opakování biologie člověka - trávící soustava 
Test - kosti, svaly! 

Charakterizuji zopakované soustavy člověka, 
znám jejich stavbu a funkci. 
Jmenuji příklady nejčastějších nemocí 
vybraných soustav a znám jejich prevenci. 

ZEMĚPIS 
T5 

Poloha ČR, základní topografie ČR - přírodní poměry,        
surovinové zdroje, zemědělství. 
Test - slepá mapa ČR! 

Jsem schopný označit ve slepé mapě ČR hlavní 
řeky, pohoří, významné vrcholy a nížiny. 
Vím, co a kde se v ČR těží a pěstuje a chová. 

CHEMIE 
T5 

Dvouprvkové sloučeniny - oxidy - názvosloví, představení 
nejznámějších oxidů.  
Testík na vzorečky halogenidů! 

Vysvětlím, co je to oxid. 
Vytvářím vzorce oxidů z jejich názvů a názvy ze 
vzorců. 

FYZIKA 
T5 

Dozvíme se kolik elektřiny spotřebují naše domácí spotřebiče a 
kde a jak se elektřina vyrábí 

Měl bych mít jasno co je to elektrický 
výkon/příkon a jak se spočítá 

 



 

DĚJEPIS 
T5 

 

Velká francouzská revoluce 
Vláda Napoleona Bonaparta 
Písemné zkoušení na dosud probírané učivo - Republika v Anglii          
až Baroko 

Vysvětlím význam VFR a hrubě popíši její průběh 
a výsledek 
Popíši dobu a nejzásadnější události spojené s 
vládou Napoleona Bonaparta 

 
Jiná sdělení 

T5 

Ve středu 7. 10. jedeme do brněnského kina Scala na promítání filmu V síti a následnou besedu s tvůrci filmu. Na 
představení vybíráme 80 Kč, jízdné si bere každý s sebou. Jedeme autobusem Deblín-Tišnov 9:08-9:21 a následně 
vlakem do Brna na Hlavák 9:30-10:07. Vracíme se stejným způsobem 12:53-13:29, 13:36-13:48. Film začíná 10:45 
a trvá hodinu, poté je beseda. Z důvodu pozdního návratu budou v ten den dětem hromadně odhlášeny obědy. 
  
 
 
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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