PLÁN VÝUKY 9. 11. - 13. 11. 2020
TŘÍDA IX.

PŘEDMĚT

UČIVO

HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
T10
Ověřování znalostí: ne
Videohovor: 
Út 10:25-11:10
Konzultace: kdykoliv podle
potřeby přes e-mail/GC

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)
T10
Ověřování znalostí:
test slovíčka Unit 2 (A-D)
Videohovor:
pondělí není
středa 10:25 - 11:10
Konzultace:
dle potřeby přes e-mail

Sloh: motivační dopis, životopis (Volba povolání)
Všechna práce je zadána v učebně Český jazyk 9. třída v
google classroom, najdete tam všechny potřebné
informace. Odkaz na videokonferenci najdete v učebně.

Sepsal/a jsem svůj životopis doplněný motivačním
dopisem. Vybral/a jsem si oblast zaměstnání, kde bych
mohl/a uplatnit své dovednosti, nebo která mě zajímá a
vím, že se v ní chci vzdělávat. Našel/Našla jsem si nebo
vymyslel/a zaměstnavatele (firmu, společnost, úřad,
apod.), kterému životopis a dopis posílám.
Práci jsem včas odevzdal/a.
Zúčastnil/a jsem se videokonference.

Project 2, Unit 2C Your future
● Test slovíčka 2A-2D
● “will” x “going to”
● Useful expressions (užitečné výrazy)

1. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v učebnici a
pracovním sešitě
2. Naučím se zadaná slovíčka Unit 2
3. V google classroom vypracuji a odešlu úkol
4. Ve středu se zúčastním videokonference na Google
meet

1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a co
zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.
2. V Classroomu najdeš zadaný termínovaný úkol.
3. Ve středu (11. 11.) - 10:25 až 11100 bude povinná
online hodinana google meet. V pondělí hodina
není.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)
T10
Ověřování znalostí:
Videohovor: čtvrtek 11.15
Konzultace: napište mi

U5 : Předpřítomný čas
Mám hotovo na classroom,připojil jsem se se na
1. Vypracuju úkoly na google classroom
videokonferenci.
2. Připojím se na na videokonferenci ve čtvrtek v Používám předpřítomný čas pro popis toho, jsem dělal
11.15 -12.00
dosud
Znám a použiju slova SINCE, YET a JUST
Rozliším, kdy použít předpřítomný a kdy minulý čas.
➔ Tabulku jsem přepsal/a.

NĚMECKÝ JAZYK
T10
OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ – NE
3. VIDEOHOVOR – Z
TECHNICKÝCH DŮVODŮ
NEBUDE!

1. PO – přepiš si tabulku z UČ s. 20 a zkus porozumět nebo
využiji konzultaci.

➔ Překlad jsem vytvořil/a.
➔ Procvičoval/a jsem v PS.

2. Přečti a česky napiš do sešitu alespoň jeden obdélník z UČ
s. 20 /7.

➔ Zkusil/a jsem si zapamatovat předložky se 3. nebo 4.
pádem podle videa.

3. Vypracuj v PS s. 13.
4. Zajímavý odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=xFp7J2LbELk

VIDEO-KONZULTACE DLE
DOMLUVY

MATEMATIKA
T10
Ověřování znalostí
Videohovor
út 10.11 9:15
čt 12.11 9:15
Konzultace
st 11.11. od 9:00 - 10:00

PŘÍRODOPIS
T10

Rozvržení práce:
Co bych měl mít již zvládnuto
:
Út 10.11. - na videohovor si připravím:
(ověřování znalostí )
1) dotazy kslovním úlohám
➔ řešení slovních úloh o pohybu, společné práci a
2) PS 8.ročník - strana 69 - 70 (budu mít přečtena zadání
směsích pomocí rovnic
slovních úloh)
St 11.11. - pokusím se vyřešit příklady v PL v classroom Mám hotovo
(pokud si nevím rady, využiji konzultaci)
➔ odevzdal(a) jsem všechny úkoly v classrom
Čt 12.11. - na videohovor si připravím:
➔ vypracoval(a) jsem souhrnný test v PS 8.ročník
1) PS 8. ročník - strana 70 - 73 (budu mít přečtena
na stranách 75 a 76 (
společná kontrola bude
zadání slovních úloh)
provedena ve středu 18.11 při videohovoru
)
2) dotazy ke slovním úlohám
Nervová soustava
Zadání v nové učebně google classroom Přírodopis 9

➢ Charakterizuji nervovou soustavu člověka,
znám její stavbu a funkci.

Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace: kdykoliv - ideálně
stream učebny předmětu,
messenger, mail

ZEMĚPIS
T10

Test na kožní soustavu v dalším týdnu.
Oprava na kosti dle domluvy na messengeru nebo na
streamu učebny.
Kraje ČR
● Zadání úkolu v nové učebně Zeměpis 9

Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace: kdykoliv - ideálně
stream učebny předmětu,
messenger, mail

CHEMIE
T10
Ověřování znalostí: pá 13.11. oprava oxidů
Videohovor: v pondělí tentokrát
nebude!
Konzultace: kdykoliv - ideálně
stream učebny předmětu,
messenger, mail

FYZIKA
T10

Neobnovitelné zdroje energie - uhlí
● zadání úkolu v nové učebně google classroom
Chemie 9
● uč. str. 21, 22

Magnetická indukce - materiály v učebně (google
classroom) včetně pokynů

Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace:

INFORMATIKA
T10
Ověřování znalostí: st 11.11.
Videohovor:

Excel/libreoffice - GRAFY - TEST ve středu 5. hodinu
v rámci fyziky v 12:00-12:50

➢ Jmenuji příklady nejčastějších nemocí dané
soustavy a znám jejich prevenci.

➢ Seznamuji se s jednotlivými kraji ČR
➢ Dávám kvalitní zpětnou vazbu, používám
popisný jazyk, nehodnotím.
➢ Přijetím zpětné vazby od spolužáků se
zdokonaluji v tvorbě kvalitních prezentací.

Zhlédnu video, splním zadání kvízu ->
➢ vylastními slovy stručně vysvětlím vznik uhlí,
rozdíl mezi černým a hnědým uhlím a jeho
využití
➢ stručně popíšu průběh těžby uhlí
➢ vyjmenuji nejvýznamější ložiska uhlí v ČR a ve
světě

Konzultace:

Rok 1848 v českých zemích
Imperialismus a kolonialismus
Zadání najdete v google učebně.

DĚJEPIS
T10
Ověřování znalostí:
Videohovor: 10. 11. 12:05
Konzultace:

VÝCHOVY
T10

Stručně popíši pokus o revoluci v Praze roku 1848 a
formování a význam kolonií v 19. století.

OSV - Úkol na pololetí
Hledejte 3 školní práce (jakoukoliv - test, slohovka, DÚ,
výtvor z VV, úspěch v TV, ...), které se Vám povedly, na
které jste hrdí nebo k nim máte nějaký vztah a založíte si
je do svého Portfolia. (Ideálně by to měl být úspěch z
každého předmětu, ale to asi toto pololetí nestihneme)

HV - vypracujte zadanou prezentaci na téma: Hudební
legendy - dle vašeho výběru (termín do konce listopadu).
Pokud nevíte koho jste si vybrali nebo jste si ještě
nevybrali, napište mi, prosím. (kolegarova@zs-deblin.cz)

HV 
-d
 o konce listopadu pošlu svou prezentaci na mail:

kolegarova@zs-deblin.cz

VKZ
VP Vyzvednu si ve škole Atlas školství v pondělí
VP10: V pondělí 9.11. si ve škole vyzvedněte Atlas
9.11. !!! (8:00-12:00).
školství. Budete v něm mít vložený pracovní list s
otázkami k zamyšlení, kam nasměrovat svoji další studijní
dráhu.
VV: Úkol: Některé "stinné stránky" mohou být i veselé.
Hrajte si s nečekanými tvary stínů každodenních
předmětů a dotvořte je jednoduchou kresbou. (Nesvítí-li

, použijte

)

Inspirace: Vincent Bal: Belgický filmař a ilustrátor
pracuje se stíny každodenních předmětů odpočívajících

na slunci a vytváří z nich překvapivé situační kresby.
Pošli foto na 
pospisilova@zs-deblin.cz
Pokud potřebuješ inspiraci, dej do vyhledávače
umělcovo jméno.
Těším se na vaše nápady! :)

Jiná sdělení
T10

Videohovor:
Po - neníz důvodu
odstávky proudu v Deblíně
Pá 10:25

