
 

PLÁN VÝUKY 15. 11. - 20. 11. 2020  

 TŘÍDA IX. 
  
 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

Ověřování znalostí: středa 
 18. 11.  

Videohovor: --- 
Konzultace: kdykoliv podle 

potřeby přes e-mail/GC 

Slovo a sousloví, věcný význam slov 
 
Test: poměry mezi VH, objeví se v učebně ve středu 18. 11.            
v 8:25. 
 

Zopakoval/a jsem si, co je slovo a sousloví. 
Znám rozdíl mezi souslovím a volným spojením slov,        
opakuji věcné významy slov, citáty a rčení. Znám vztahy         
mezi slovy (homonyma, synonyma a antonyma). 
Vyplnil/a jsem test na opakování poměrů mezi VH. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T11 
Ověřování znalostí: 

test budoucí čas ve středu  
Videohovor:  

pondělí  
středa 

Konzultace: 
dle potřeby přes e-mail 

Project 3, Unit 3A Time and places 
● Progress check Unit 2 
● Test na budoucí čas 
● Past continuous (minulý čas průběhový) 
● Slovíčka Unit 3A a B 

 
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a co 

zpracovat v učebnici a pracovním sešitě. 
2. V Classroomu najdeš úkol.  
3. V pondělí (16. 11.) - 11:15 až 12:00 bude povinná 

online hodina na google meet.  
4. Ve středu (18. 11.) - 10:25 až 11100 bude povinná 

online hodina na google meet.  

1. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v učebnici a 
pracovním sešitě 

2. Naučím se zadaná slovíčka Unit 3A a B 
3. V google classroom splním termínovaný úkol 
4. V pondělí a ve středu se zúčastním videokonference 

na Google meet 



 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T11 
Ověřování znalostí:  

Videohovor:  čtvrtek 11.15 
Konzultace: napište mi 

U5 : Předpřítomný čas 
1. Vypracuju úkoly na google classroom 
2. Připojím se na na videokonferenci ve čtvrtek v        

11.15 -12.00  

Mám hotovo na classroom,připojil jsem se se na 
videokonferenci. 
 Používám předpřítomný čas pro popis toho, jsem dělal 
dosud 
Znám a použiju slova SINCE, YET a  JUST 
Rozliším, kdy použít předpřítomný a kdy minulý čas. 

NĚMECKÝ JAZYK  
T11 

OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ – NE 

3. VIDEOHOVOR 

PO NJ II. 11:15-12:00 

PO NJ I. 12:05-12:50 

  

 

Podrobné zadání samostatné práce v GC- ZADÁNÍ TP 11. 

3. VIDEOHOVOR, NACHYSTEJ SI: 

 PRACOVNÍ SEŠIT 

FIX A ČISTÝ LIST PAPÍRU 

 

➔   Správně používám meiner, meinem s předložkami 
po otázce Wo? 

➔  Slovíčka z PS s.19 se učím průběžně. 
➔   Aktivně se zapojím při videohovoru. 

MATEMATIKA  
T11 

 
Ověřování znalostí  

čt 19.11. 
 

Videohovor  
st 18.11. v 9:15 

  
Konzultace (dle domluvy) 

Rozvržení práce: 
 
St 18.11. - na videohovor si připravím: 
1) dotazy k slovním úlohám 
2) PS strana 73 - 74 - vyjádření neznámé ze vzorce 
 
Čt 19.11. - ověřování znalostí (slovní úlohy řešené        
pomocí rovnic a slovní úlohy o pohybu) 
 
 
 

Co bych měl mít již zvládnuto:  
(ověřování znalostí ) 

➔ řešení základních slovních úloh a slovních úloh 
o pohybu, společné práci a směsích pomocí 
rovnic 
 

Mám hotovo  
➔ odevzdal(a) jsem všechny úkoly v classroom 
➔ mám v PS vyřešené příklady na stranách 73 a 

74 
➔ vyjadřuji neznámé ze základních vztahů 



 

 

  (vzorečků) 
 

PŘÍRODOPIS 
T11 

Ověřování znalostí: po 16. 11. 
opravka na kosti, pá 20. 11. 

12:55 kožní s. 
Videohovor:  

Konzultace: kdykoliv - ideálně 
stream učebny předmětu, 

messenger, mail 

Kožní soustava - test v páteční hodně chemie 12:55, 
bude zadáno v učebně Př 9 
 
Oprava na kosti dle domluvy v pondělí 16. 11. v době VkZ 
v 13:45, bude zadáno v učebně Př 9 

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

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

ZEMĚPIS 
T11 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  

Konzultace: kdykoliv - ideálně 
stream učebny předmětu, 

messenger, mail 

Kraje ČR 
● Zadání úkolu v nové učebně Zeměpis 9 

 

➢ 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. 

CHEMIE 
T11 

Ověřování znalostí: 
Videohovor:  

Konzultace: kdykoliv - ideálně 
stream učebny předmětu, 

messenger, mail 

Neobnovitelné zdroje energie - ropa 
● zadání úkolu v nové učebně google classroom 

Chemie 9 
● uč. str. 23-24 

Zhlédnu, přečtu, zapíšu a zakreslím -> 
➢ vylastními slovy stručně vysvětlím vznik ropy a 

její využití 
➢ stručně popíšu způsob těžby a dopravy ropy 
➢ vyjmenuji nejvýznamější ložiska ropy v ČR a ve 

světě 
 

FYZIKA 
T11 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

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

 
 
 

 



 

 

INFORMATIKA 
T11 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

Excel/libreoffice - Data a filtry - v pondělí bude online 
výuka v rámci naší hodiny 14:35 - 15:20 - účast 

povinná 

 

DĚJEPIS 
T11 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: 17. 11. 12:05 

Konzultace:  

Britské kolonie 
Americká občanská válka 

Svět před První světovou válkou 
Zadání najdete v google učebně. 

Stručně popíši anglické koloniální panství. 
Vysvětlím příčiny i následky války Severu proti Jihu. 

Stručně popíši stav před Velkou válkou. 

VÝCHOVY 
T11 

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) 
 
VKZ 
OV: Zjistěte si něco o situaci v USA kolem prezidentských          
voleb. Co se děje v Bílém domě? Napište mi ve dvou           
větách svůj pohled na tuto situaci. ML 

VP11: Tentokrát si udělejte test Na jakou práce se hodím          
přímo na PC. Rovnou získáte i jeho vyhodnocení.        
Přikládám video na další týden. 

Vv11:Úkol:Na rovnou plochu stolu (nebo třeba tác,       

 
 
 
 
 
 
HV - do konce listopadu pošlu svou prezentaci na mail: 
kolegarova@zs-deblin.cz 
 
 
 
 
VP Vyzvednu si ve škole Atlas školství v pondělí 
9.11. !!! (8:00-12:00). 
 
 
 



 

 

 

pekáč, víko krabice od bot ) nasypte mouku či krupici         
nebo jemný písek. Rovnoměrně rozprostřete. Prstem,      
nebo dostupným nástrojem do připravené vrstvy      
kreslete jakýkoli vzor. 

Inspirace: Jim Denevan (nar. 1961): Americký umělec. 
Sand-art jej napadl při surfování a pohledu na prázdné 
pláže. Jeho kresby hráběmi a tyčí mají dočasný a také 
duchovní charakter. 
Pokud potřebuješ inspiraci, dej do vyhledávače 
umělcovo jméno, najdeš obrázky i videa.  
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na vaše nápady! :) 

 

 

Jiná sdělení 
T11 

Videohovor:  
Po + Pá 10:25 

 

17. 11. - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 

Třídní schůzky: 

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením proti šíření onemocnění Covid-19 se neuskuteční klasické třídní schůzky. 
Pokud máte potřebu se se mnou spojit, můžete mě kontaktovat telefonicky 604992873 nebo zprávou v EDK. Pokud 
máte dotazy ke konkrétním předmětům, kontaktujte, prosím, přímo vyučující daných předmětů. Koncem příštího 
týdne by se měl v Edookitu objevit sloupeček s čtvrtletním hodnocením (buď formou známky nebo formou 
komentáře). 

Všem přeji pevné zdraví! 

Nikola Jandásková 


