
 

PLÁN VÝUKY 12. 10. - 16. 10. 2020  

 TŘÍDA IX. 
  
 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T6 

 

Mluvnice:  
Pracovní listy, které jste dostali ve škole: 
poměry mezi větami hlavními,  
druhy vedlejších vět 
 
Všechny Vás postupně přidám do učebny na Google classroom s          
názvem Český jazyk 9. třída, kde mě můžete v chatu kontaktovat           
s dotazy (musíte mít založený g-mail, pokud ve třídě ještě          
nejste, napište mi na e-mail),pozvánku do učebny máte od pátku          
právě na g-mailu.  
Online tam pro Vás budu: 
St 9:20 - 10:05 
Pá 11:15 - 12:00 
 
V případě potřeby mi můžete napsat také na e-mail, odpovím co           
nejrychleji. 

● Vysvětlím rozdíl mezi souvětím souřadným 
a podřadným, 

● poznám větu hlavní a vedlejší, u věty vedlejší 
určím správně její druh, 

● vyjmenuji druhy poměrů mezi větami 
hlavními, zakreslím jejich značku, učím se 
pamětně jejich spojovací výrazy a zkouším je 
poznat v textu. 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T6 

Project 2, Unit 2 The future 
Naučit se slovní zásobu Unit 2 
Přečíst si a pochopit obsah článku Star travellers (učebnice         
str. 20)  

Rozumím textu a slovní zásobě vesmíru 
Vím kdy použít “will” k vyjádření budoucnosti 
Naučil(a) jsem se slovní zásobu Unit 2. 
Zpracoval(a) jsem všechna zadaná cvičení v 

 



 

Seznámit se s tvorbou budoucího času s využitím pomocného         
slovesa “will” 
Udělat všechna cvičení v učebnici (str. 21) 
Přečíst si a pochopit obsah komiksu Detective of the year          
(učebnice str. 22)  
“Will” for the future 
 
Pro konzultace využijte uvedené linky na Google meet u         
následujících dnů a časů, které odpovídají Vašemu rozvrhu        
pro AJ: 
 
Pondělí (12. 10.) - 11:15 až 12:00 
https://meet.google.com/vzm-rinj-dos?authuser=0 
 
Středa (14. 10.) - 10:25 až 11:10 
https://meet.google.com/atk-qjyp-gxf?authuser=0 
 
Čtvrtek (15. 10.) - 11:15 až 12:00 
https://meet.google.com/gmx-idgv-zja?authuser=0 
 

učebnici. 
Spojil(a) jsem se s panem učitelem v dané dny a 
hodiny (pokud bude třeba)  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T6 
 

U 5 Předpřítomný čas 
1. Vypracuju úkol na umimeto 
2. Udělám v pracovním sešitě str. 44-49 

 

Mám hotový úkol na umimeto i cvičení v 
prac.sešitě, odevzdávám v následujícím týdnu 
vyučující.  

NĚMECKÝ JAZYK 
T6 

 

● Opakování - Tvoření otázek a odpovědí  
● Nová slovní zásoba PS s. 19 první část 
● Předložky se 3. a 4. pádem viz učebnice 

 

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

➔ Učím se nová slovíčka a předložky. 

MATEMATIKA 
T6 

 

Rozvržení práce: 
Út 14.10 - PS 64, 65 
ST 15.10 - PL (žáci dostali ve škole) - classroom 
ČT 16.10 - PL (žáci dostali ve škole) - classroom 

 
➔ rozvrhnu si vhodně čas na práci 
➔ připravuji se dle svých cílů 
➔ pokud si nejsem s řešením zadaných úkolů 

 



 

 
Výuka doma - konzultace online 
ÚT 13.10 9:00 - 10:00  
ST 14.10 10:00 - 11:00  
ČT 15.10 9:00 - 10:00 
 
Žáci obdrželi Sbírku úloh, která obsahuje velké množství        
příkladů (včetně výsledků) k procvičování, dle potřeb. 
 
Kroužek - materiály k procvičování na renata.klouba.eu 
 

jistý, využívám konzultace 
Co bych měl mít již zvládnuto: (test 21.10) 

➔ určím hodnotu výrazu pro zadané číslo 
➔ dokáži zapsat pomocí matematické 

symboliky matematický výrok 
➔ počítám s mnohočleny 
➔ rozložím mnohočleny na součinový tvar 

pomocí vzorců a vytýkání 
➔ vyřeším jednoduchou lineární rovnici a 

provedu zkoušku správnosti svého řešení 

PŘÍRODOPIS 
T6 

Vylučovací soustava 
Pracovní list pomocí internetu vyplnit, pečlivě uložit k 
poznámkám z PŘ!  
Pracovní list byl rozdán v pátek ve škole, v případě, že někdo 
chyběl a list nemá, ozvěte se. 
Opět možnost studovat dle výukových videí: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Oq2pjtC73ts 

Charakterizuji vylučovací soustavu člověka, znám 
její stavbu a funkci. 
Jmenuji příklady nejčastějších nemocí dané 
soustav a znám jejich prevenci. 

ZEMĚPIS 
T6 

ČR - surovinové zdroje, zemědělství - PRÁCE NA        
ZADANÝCH PREZENTACÍCH! 

Vím, co a kde se v ČR těží a pěstuje a chová. 

CHEMIE 
T6 

Dvouprvkové sloučeniny - oxidy - názvosloví, představení 
nejznámějších oxidů  
Shlédnout videa, vypsat stručné poznámky k zástupcům a 
trénovat názvosloví na testík v dalším týdnu! 
8. třída (Ch, 38) - Oxidy 
https://www.youtube.com/watch?v=dXPYzN8u6I0 
8. třída (Ch, 38a) - Názvosloví oxidů 1 (procvičování) 
https://www.youtube.com/watch?v=REcRA70hG1Y 
8. třída (Ch, 38b) - Názvosloví oxidů 2 (procvičování) 
https://www.youtube.com/watch?v=V1cNRQxdycU 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oq2pjtC73ts
https://www.youtube.com/watch?v=dXPYzN8u6I0
https://www.youtube.com/watch?v=REcRA70hG1Y
https://www.youtube.com/watch?v=V1cNRQxdycU


 

FYZIKA 
T6 

Začátkem týdne dostanete podklady pro domácí studium 
(edookitem nebo mailem/classroom) 

 

DĚJEPIS 
T6 

 

Výboje Napoleona Bonaparta a jeho pád 
Výuka bude probíhat distančně - zadání žáci naleznou v Google 
učebně - předmět Dějepis 9. třída. Je potřeba, aby si do pondělí 
zřídili google účet, abych je mohl do předmětu pozvat. 
Konzultace s vyučujícím budou v době, kdy by předmět 
probíhal prezenčně. 

Popíši dobu a nejzásadnější události spojené s 
vládou Napoleona Bonaparta 

 
Jiná sdělení 

T6 

  
 
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 

 

 

mailto:7.zsdeblin@seznam.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LudmNuppa7NyEc8_dqlkl8Q0xJI5BTofs3fVMEsBv0I/edit#gid=1890672271
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LudmNuppa7NyEc8_dqlkl8Q0xJI5BTofs3fVMEsBv0I/edit#gid=1890672271

