
 

PLÁN VÝUKY 18. 1. - 22. 1. 2021  

 TŘÍDA IX. 
  
 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

ověřování znalostí: 
- 
videohovor: 
st 8:25-9:10 1. skupina 
st 9:20-10:05 2. skupina 
-rozdělení jako na půlených 
hodinách ve škole 
konzultace: 
kdykoli dle potřeby 

 
 

Tvarosloví: podstatná jména, přídavná jména,     
zájmena a číslovky 
 
práce je zadána v GC 
 

Správně určuji slovní druhy v textu. 
U podstatných jmen určím mluvnické kategorie, znám rozdíl mezi 
konkrétními a abstraktními, pomnožnými x hromadnými x 
látkovými, znám pravidla pro psaní velkých písmen. 
Znám druhy přídavných jmen, jejich vzory, umím je skloňovat a 
stupňovat. 
Znám druhy zájmen a jejich skloňování. 
Znám druhy číslovek, jejich skloňování a ovládám pravidla psaní 
číslovek. 
Aktivně jsem se zúčastnil/a středečního MEETu a vypracoval/a 
příslušné úkoly. 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T19 
 

Ověřování znalostí:  
20. 1. ústní zkoušení z 

Project 3, Opakování  
● Present simple x continuous 
● Past simple x continuous 
● Future - will x going to 
● Fráze UNIT 1 - 4 
 
1. V Classroomu najdeš úkol a pokyny co       

1. V google classroom splním zadané úkoly.  
2. V pondělí a ve středu se zúčastním videokonference na 

Google meet. 



 

 

frází 
Videohovor 

pondělí 11:15 
středa 10:25 
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail 
 

prostudovat a co zpracovat v učebnici a       
pracovním sešitě.  

2. V pondělí (18. 1.) - 11:15 až 12:00 bude         
povinná online hodina na google meet. 

3. Ve středu (20. 1.) - 10:25 až 11:10 bude         
povinná online hodina na google meet. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T19 
Videohovor: středa 11:15 

čtvrtek 11:15 
 

U6:str.74-75 
Suggestions, everyday English 
frázová slovesa 
 Úkoly zadány přes Classroom 

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

NĚMECKÝ JAZYK 
T 19 

Ověřování znalostí: NE 
Videohovor: PONDĚLÍ 
II. 11:15-12:00 

I. 12:05-12:50 
Konzultace po předchozí 
domluvě i osobně. 

●  PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC 
● Používání slovesa müssen a wollen. 
● Mluvíme o oblečení. 
● Spojka deshalb. 
● Seznámení se s časováním 

nepravidelných sloves. 
 

➔ Znám pravidlo pro  způsobová slovesa a správně používám 
wollen a müssen.  

➔ Představím svoje oblíbené oblečení. 
➔ Vysvětlím rozdíl v časování pravidelných a nepravidelných 

sloves. 

 

MATEMATIKA  
T19 

 
Ověřování znalostí  

Konstrukční úlohy - 21.1. 
Videohovor 
úterý 19.1.  

1.skupina 8:25 

Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých 
 
úkoly budou žákům zadané v classroom v       
sobotu 16.1 
ověřování znalostí - Konstrukční úlohy - bude v        
classroom zadán ve čtvrtek v 8:00 
 
 
 

Co bych měl mít již zvládnuto: (na test)  
➔ sestrojím trojúhelník a čtyřúhelník dle zadání 
➔ pojmenuji základní množiny bodů 
➔ využívám množiny bodů při konstrukčních úlohách 

 
Mám hotovo na konci týdne: 

➔ všechny zadané úkoly jsem odevzdal v termínu 
➔ řeším rovnici se dvěma neznámými a určím její algebraické 

i geometrické řešení 
➔ vyjmenuji metody řešení soustavy dvou rovnic o dvou 



 

 

2. skupina 9:20 
Konzultace  
dle domluvy 

 

neznámých a vhodně je používám při řešení zadaných 
soustav 

PŘÍRODOPIS 
T19 

Ověřování znalostí:  
Videohovor - čt 21.1. 5. 

hodinu  

Pohlavní soustava muže 
- probereme společně na on-line hodině 

 
 

➢ Popíši stavbu a funkci pohlavní soustavy muže 
➢ Jmenuji příklady nejčastějších nemocí dané soustavy a 

znám jejich prevenci 

ZEMĚPIS 
T19 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: - 

Památky UNESCO v ČR 
● zadání v GC (T19a, T19b), odpověď do       

pátku 22.1. v GC (do speciální otázky       
T19b, NE komentář do úkolu) 

 

Doporučení: 
➢ Opakuji si informace o krajích ČR 
➢ Opakuji si povrch a vodstvo ČR 

Cíl: 
➢ Vyjmenuji alespoň 5 českých památek UNESCO 
➢ Vím, kde se tyto památky nachází 
➢ Vím, čím jsou tyto památky unikátní 

CHEMIE 
T19 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: Po 18.1.,  3. hod. 
(učebna Třídní 9 - budeme 

připojeni z OSV) 

Kyslíkaté kyseliny 
- pá - Zadání v GC Chemie 9 (T19) 

 
 

➢ jmenuji zástupce sulfidů a hydroxidů, znám jejich využití 
➢ vytvářím vzorce sulfidů a hydroxidů 

 

FYZIKA 
T19 

Ověřování znalostí: 

ST - TEST - třífázové napětí, elektromotory, 
bezpečnost práce s elektřinou - online forma 

 
 

 

INFORMATIKA 
T19 

Ověřování znalostí:  

Internetové zdroje ročníkové práce. 
 

 



 

 

Videohovor:  
Konzultace:  

DĚJEPIS 
T19 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: Čtvrtek 21. 1. 

2021 12:55 
Konzultace: 

Totalitní režimy mezi velkými válkami Stručně popíši totality v nacistickém Německu, fašistické Itálii a 
komunistickém Sovětském sazu. 

VÝCHOVY 
T19 

 

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 - vyzkoušejte si rytmus, tleskání nebo 
jakýkoliv doprovod k této písni: 
https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8sNL0
M&t=28s 

VP19 - V Google classroom najdete zadání       
pracovního listu. Roztřiď skupiny profesí.. 

VV 19 - dobrovolný úkol: Vyraž ven a vytvoř 
jakoukoliv sněhovou/ ledovou sochu nebo objekt. 
Vypadá to, že materiálu je zatím dost :) 
Inspirace: Andy Goldsworthy - významný britský 
sochař, žijící ve Skotsku, představitel tzv. Land artu. 
Při tvorbě používá v přírodě nalezené materiály a z 
nich se rodí objekty úzce spojené s místem vzniku tzv. 
site-specific.  
V odkazu najdeš fotogalerii jeho ledových a 

 
Prezentování 3 úspěchů v portfóliu v pondělním OSV! Prosím, 
buďte připraveni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8sNL0M&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8sNL0M&t=28s


 

 

 

sněhových soch. 

https://aesthesiamag.wordpress.com/.../andy-goldswort
hys… 
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše veledíla! :) 
 

Jiná sdělení 
T19 

Videohovor:  
po 18.1. 2. hodinu 
pá 22.1. 3. hodinu 
(učebna Třídní 9) 

 

 

https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/?fbclid=IwAR3j8_usGAjBIs6dErk1f454IT_l7JB2OGlqi_rc-CQTpF7qWzoMCBl6vLM
https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/?fbclid=IwAR3j8_usGAjBIs6dErk1f454IT_l7JB2OGlqi_rc-CQTpF7qWzoMCBl6vLM
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

