
 

PLÁN VÝUKY 23. 11. - 27. 11. 2020  

 TŘÍDA IX. 
  
 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T12 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: úterý 

Konzultace: kdykoliv podle 
potřeby přes e-mail/GC 

Slovní zásoba a její obohacování - opakování 
 
 
 

Zopakoval/a jsem si, co je slovní zásoba a jak se          
obohacuje. 
Vyjmenuji druhy slovní zásoby a způsoby obohacování       
slovní zásoby, správně uvedu příklady. 
Procvičoval/a jsem v PS. 
Zúčastnil/a jsem se MEETu. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T12 
Ověřování znalostí: 

ne  
Videohovor:  

pondělí  
středa 

Konzultace: 
dle potřeby přes e-mail 

Project 3, Unit 3B A dangerous situation 
● Past continuous x past simple (minulý čas       

průběhový x prostý) 
● Slovíčka Unit 3A a B 
● Cvičení v pracovním sešitě 

 
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a co 

zpracovat v učebnici a pracovním sešitě. 
2. V Classroomu najdeš dvě videa k minulým časům 

past continuous and past simple. 
3. Dodělej všechna doposud zadaná cvičení v 

pracovním sešitě.  
4. V pondělí (23. 11.) - 11:15 až 12:00 bude povinná 

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

2. Naučím se zadaná slovíčka Unit 3A a B. 
3. V google classroom se podívám na videa. 
4. Dodělám  všechna doposud zadaná cvičení v 

pracovním sešitě. 
5. V pondělí a ve středu se zúčastním videokonference 

na Google meet. 



 

 

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

online hodina na google meet.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T12 
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  
T12 

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 12. 

4. VIDEOHOVOR, NACHYSTEJ SI: 

 PRACOVNÍ SEŠIT 

FIX A ČISTÝ LIST PAPÍRU 

 

➔  Správně používám einer, einem s předložkami po 
otázce Wo? 

➔ Vymyslel/a jsem svůj” Traumhaus, Traumzimmer,” 
práci mám odevzdanou. 

➔  Vytvořil/a jsem myšlenkovou mapu - 
předložky-během videohovoru. 

➔  Videohovoru se aktivně účastním po celou dobu, 

MATEMATIKA  
T12 

 
Ověřování znalostí  

čt 26.11. 
Videohovor  

út 24.11 
v 9:15 - 2. skupina  

Rozvržení práce: 
 
St 25.11. - na videohovor si připravím: 
1) dotazy k slovním úlohám 
2) PS strana 75 - 76 - souhrnný test 
3) zápis z materiálu v classroom (kružnice, kruh, obvod a          
obsah kruhu) 
 
Čt 26.11. - ověřování znalostí (slovní úlohy na        

Co bych měl mít již zvládnuto:  
(na ověřování znalostí ) 

➔ řešení základních slovních úloh o společné 
práci pomocí rovnic 

➔ vyjádřím neznámou ze vzorce 
(na konci týdne) 

➔ pojmenuji a narýsuji kružnici a kruh 
➔ rozliším mezi pojmy poloměr a průměr; tečna a 

sečna; tětiva a průměr 



 

 

st  25.11.  
v 8:15 - 1. skupina 

  
Konzultace  

út 24.11(dle domluvy) 
 

společnou práci, směsi, vyjádření neznámé ze vzorce) 
 
 
 

➔ vypočítám délku kružnice 
➔ vypočítám obvod a obsah kruhu 
➔ pojmenuji vzájemnou polohu přímky a kružnice, 

a dvou kružnic 
➔ mám vybranou mandalu, kterou si vybarvím 

 
Mám hotovo  

➔ odevzdal(a) jsem všechny úkoly v classroom 
➔ vyřešil (a) jsem a napsal(a) sebehodnocení 

souhrnného testu v PS 75 - 76 
➔ prostudoval(a) jsem si materiály v classroom a 

provedl(a) jsem zápis 
 

PŘÍRODOPIS 
T12 

Ověřování znalostí:ne 
Videohovor:  

Konzultace: kdykoliv - ideálně 
stream učebny předmětu, 

messenger, mail 

Smysly - zrak 
Zadání v učebně Přírodopis 9 

➢ Popíši stavbu oka a funkci jednotlivých částí. 
➢ Jmenuji příklady nejčastějších nemocí dané 

soustavy a znám jejich prevenci. 

ZEMĚPIS 
T12 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:po 23. 11. v 10:25, 

út 24. 11. v 11:15 
Konzultace: kdykoliv - ideálně 

stream učebny předmětu, 
messenger, mail 

Kraje ČR 
● prezentování prací on-line 
● Ti, kteří neodprezentují on-line, budou prezentovat      

příští týden ve škole - hurááááá! :-) 
 

➢ 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 
T12 

Ověřování znalostí: 

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 



 

 

Videohovor:  
Konzultace: kdykoliv - ideálně 

stream učebny předmětu, 
messenger, mail 

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

světě 
 

FYZIKA 
T12 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

Ve středu 25.11. v rámci hodiny 12:05-12:50 píšeme 
TEST - na dosavadní učivo 9. třídy Elektrodynamika, 

Magnetická a elektromagnetická indukce. Účast je 
povinná! 

 
 

 

INFORMATIKA 
T12 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

V pondělí 23.11. v rámci hodiny 14:35-15:20 píšeme 
TEST  - Data a filtry. Účast je povinná! 

 

DĚJEPIS 
T12 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: Výjimečně 

26. 11. 12:55 
Konzultace:  

Svět před První světovou válkou 
Zadání najdete v google učebně. 

Stručně popíši stav před Velkou válkou. 

VÝCHOVY 
T12 

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 

 
 
 
 
 
 
HV - do konce listopadu pošlu svou prezentaci na mail: 
kolegarova@zs-deblin.cz 



 

 

 

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 

VP12: Hodnocený úkol pro naši Burzu škol. Zpracuj        
informace o střední škole, které odprezentuješ ve škole.        
Podrobné zadání úkolu najdete v  učebně Volba povolání. 

VV T12: úkol: Prohledejte šuplíky v kuchyni a zkuste si chvíli hrát.            
Z kuchyňského náčiní vytvoř zajímavé zátiší (obličej, zvíře, rostlina,         
cokoliv Tě napadne). Vyfoť, dej mu klidně i název a pošli na: 

pospisilova@zs-deblin.cz 

Inspirace: Belgický umělec Jean Francois de Witte tvoří vtipné hry s 
kuchyňským náčiním. Pokud potřebuješ nápovědu, dej do 
vyhledávače umělcovo jméno. 

Těším se na vaše nápady! :) 
 

Děkuji těm, kteří už odevzdali :) 
 
 
 
 
 
 

Jiná sdělení 
T12 

Videohovor:  
Po + Pá 10:25 
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