
 

PLÁN VÝUKY 14. 12. - 18. 12. 2020  

 TŘÍDA IX. 
  
 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T15 

 
 

Slovní druhy: podstatná jména a přídavná      
jména 
 
 

U podstatných jmen určím mluvnické kategorie, znám podstatná 
jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná, látková. 
Správně vyskloňuji podstatné jméno. 
Umím druhy přídavných jmen, určuji u nich mluvnické kategorie, 
správně je stupňuji. 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T15 
 

Ověřování znalostí:  
Test na minulé časy 

16. 12. 2020 

Project 3, Unit 3 Culture  
● Great Britain 
● Time zones 
● Test - past simple and continuous 

● Znám státy Velké Británie 
● Rozumím časovým zónám 
● Zvládl jsem test na minulé časy 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T15 
 

U6: slovesa must/mustn´t /don´t have to      
-str.70-71 
6C: Reading p.72-73 

 
Popíšu, co smím a nesmím 
rozumím textu v učebnici na str.72 a převyprávím jej 



 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T15 

Návod – popis práce.  
Seznámení se s vánočními 
zvyky v německy mluvících 
zemích.   

 

➔     Základní slovesa s odlučitelnou 
předponou     UČ s. 22, PS po s. 17-18 

➔        Pravidlo používání sloves s 
odlučitelnou předponou ve větě. PS s. 
16-17. 

 

 

➔     Poznám a správně použiji slovesa s odlučitelnou předponou v 
mluveném i psaném projevu. 

➔     Pracuji podle návodu, který jsem pomohl/a vytvořit.  

 

MATEMATIKA  
T15 

 
Ověřování znalostí  

ČT 17.12. - kružnice, kruh  
Videohovor  
Konzultace  
dle domluvy 

 

Válec - objem a povrch  
 
Hraji třídní turnaj v ABAKU. 

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

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

tětiva a průměr 
➔ vypočítám délku kružnice 
➔ vypočítám obvod a obsah kruhu 
➔ pojmenuji vzájemné polohy dvou kružnic 
➔ objasním pojem soustředné kružnice 
➔ objasním Thaletovu větu a použiji ji při konstrukci tečny z 

bodu ke kružnici, při konstrukci trojúhelníků a při řešení 
úloh z reálného života 

➔ řeším úlohy z reálného života 
➔ objasním pojmy kruhový oblouk a jeho délka; kruhová 

výseč, mezikruží 
(na konci týdne) 

➔ pojmenuji podstavu, plášť, poloměr, výšku válce 
➔ načrtnu obrázek válce a síť válce 
➔ vypočítám povrch válce 
➔ vypočítám objem válce 
➔ nabyté znalosti využívám při řešení úloh z reálného života  

PŘÍRODOPIS 
T15 

Smysly - sluch, čich, hmat, chuť - test ve 
čtvrtek 

➢ Jmenuji receptory jednotlivých smyslů. 
➢ Popíši stavbu a funkci jednotlivých receptorů. 



 

 

Ověřování znalostí: 17.12. test 
na smysly 

Oběhová soustava - tělní tekutiny 
 
 
 

➢ Jmenuji příklady nejčastějších nemocí dané soustavy a 
znám jejich prevenci - vím, jak chránit své smysly před 
poškozením 

ZEMĚPIS 
T15 

Ověřování znalostí: 

Kraje ČR 
● Ti, kteří neodprezentovali on-line,    

prezentují 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 
T15 

Ověřování znalostí: Po 14. 12. 
Pís. opak. Zdroje energie 

(obnovitelné i neobnovitelné, uč. 
str. 21-28) Přesunuto z pátku z 

důvodu vysoké absence. 
Testíky na názvosloví 

kdykoliv! 

Anorganické názvosloví: 
● sulfidy, hydroxidy 

 
 

➢ jmenuji zástupce sulfidů a hydroxidů 
➢ vytvářím vzorce sulfidů a hydroxidů 

 

FYZIKA 
T15 

Ověřování znalostí: 

Ve středu píšeme TEST - generátory el. 
napětí, kondenzátor, cívka, transformátor 

 
 

Vysvětlíme si jak fungují a k čemu jsou dobré tyto elektrotechnické 
součástky. 

INFORMATIKA 
T15 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

Opakování a upevnění dosavadního učiva - 
funkce, grafy, data a filtry 

 

DĚJEPIS 
T15 

Ověřování znalostí:  

Závěr 1. světové války 
Vznik Československa 

Stručně popíši, jak skončila První světová válka a jak se po ní 
změnila Evropa a situace ve světě. 



 

 

 

Videohovor: ne 
Konzultace: osobně 

Vysvětlím příčiny vzniku československého státu. 

VÝCHOVY 
T15 

Pondělí - Kontrola 1. části 
dlouhodobého úkolu do OSV 

a potvrzení tématu a 
vedoucího ročníkové práce! 

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) 
 

VP15:  

VV15: doma si dokončím svůj komiks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiná sdělení 
T15 

 
 

Proběhne Národní testování 9. tříd Scio, a to z Čj (již testováno 10.12.), Obecných studijních 
předpokladů (po 14. 12.) a Matematiky (pá 18. 12.). Výsledky vlastních testů vidí žák ihned po 
ukončení testu, souhrnné výsledky testování budou přibližně za měsíc. 

Prosíme žáky, aby ke vstupu do budovy školy i odchodu z budovy školy používali vchod směrem 
k hřišti, nikoliv ke školce, a to z technických důvodů. Žáci byli seznámeni s důvodem is důsledky 
porušení. Děkujeme za pochopení! 


