
 

PLÁN VÝUKY 1. 2. - 5. 2. 2021  

 TŘÍDA IX. 
 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T21 

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: Slovesa (+ slovesné třídy a vzory) 
 
 

Bezpečně určím mluvnické kategorie sloves, správně      
píšu tvary slovesa být a popíši vlastními slovy        
přechodníky (kde se s nimi setkám, jaké máme druhy a          
jak je poznám v textu). 
Učím se poslední slovesnou kategorii, a to slovesné        
třídy a jejich vzory (sloveso správně zařadím ke třídě a          
vzoru). 
Aktivně se účastním středečního MEETu a pracuji na        
jamu. 
Vypracuji a včas odevzdám příslušná cvičení. 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T21 
Ověřování znalostí:  

ne 
Videohovor 
pondělí 11:15 
středa 10:25 

Konzultace:  
dle potřeby přes e-mail 

Project 3, UNIT 4D Kids  
● Reading and listening to the stories 
● Every x some x any x no 
● Everyday english - useful expressions 
 
1. V Classroomu najdeš úkol a pokyny co       

prostudovat a co zpracovat v učebnici a       
pracovním sešitě.  

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

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

videokonference na Google meet. 



 

 

3. Ve středu (3. 2.) - 10:25 až 11:10 bude         
povinná online hodina na google meet. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T21 
Videohovor: středa 11:15 

čtvrtek 11:15 

U6:str.75-78 
Suggestions, everyday English 
Signs  
Revision 
 Úkoly zadány přes Classroom 

 
Dovedu něco navrhnout a domluvit 
Rozumím nápisům  a informačním cedulím 

NĚMECKÝ JAZYK 
T 21 

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

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

 PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC 
● Sloveso wissen. 
● Rozhovor – nakupování oblečení. 
●  Používáme nepravidelná slovesa. 

  

● Znám pravidlo pro používání dalšího způsobového 
slovesa – wissen. 

● Poskládám rozhovor v obchodě s oblečením. 
● Aktivně se zapojím na videohovoru. 
● Procvičím používání nepravidelných sloves. 

MATEMATIKA  
T21 

Ověřování znalostí  
Řešení soustavy rovnic o dvou 

neznámých 2.pokus - 4.1. 
Videohovor 

úterý 2.2.  
1. skupina 8:25 
2. skupina 9:20 

Konzultace  
dle domluvy 

Grafické řešení soustavy dvou rovnic o dvou       
neznámých  
 
(úkoly a materiály budou zadány v classroom v        
sobotu 30.1. v 8:00) 
 

Co bych měl mít již zvládnuto: (na test)  
➔ řeším  soustavy dvou rovnic o dvou 

neznámých 
➔ k řešení slovních úloh využívám soustavy 

dvou rovnic o dvou neznámých 
 
Mám hotovo na konci týdne: 

➔ všechny zadané úkoly jsem odevzdal(a) v 
termínu 

➔ řeším graficky soustavu dvou rovnic o dvou 
neznámých 

PŘÍRODOPIS 
T21 

Ověřování znalostí: - 
Videohovor: -  

Pohlavní soustava - oplodnění, těhotenství, 
porod 
Zadání v GC 
 
 

➢ získal/a jsem představu o vývoji plodu a 
průběhu těhotenství 

➢ zhlédl/a jsem film v GC 



 

 

➢ vyplnil/a jsem kvíz s otázkami k filmu - 
HODNOCENO! 

ZEMĚPIS 
T21 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: út 2.1., 4. hod. 

Globalizace - na on-line hodině 
 
 

Cíl: 
➢ vysvětlím pojem globalizace 
➢ jmenuji přínosy a negativa globalizace 

 
Doporučení: 

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

CHEMIE 
T21 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: Po 1.2.,  3. hod. (učebna 

Třídní 9 - budeme připojeni z OSV) 

Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny 
- procvičování názvosloví na on-line hodině 

v pondělí 
- úkol na pátek v GC 

➢ vytvářím vzorce kyslíkatých a bezkyslíkatých 
kyselin 

➢ charakterizuji alespoň 2 zástupce kyselin 
(výroba, využití, vlastnosti) 

FYZIKA 
T21 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: ST - 12:05-12:50 

ST - 12:05-12:50 Online hodina -  
Polovodiče s příměsí 

(odkaz v učebně) 
 podklady budou v učebně-classroom 

 

INFORMATIKA 
T21 

Ověřování znalostí: PO - 14:35-15:20 
Videohovor:  
Konzultace:  

PO - 14:35-15:20 - TEST - formátování textu 
Odstavec, Nadpisy, odrážky a číslování 

 

 

DĚJEPIS 
T21 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: Čtvrtek 4. 2. 2021 12:55 

Konzultace: 

Holocaust 
Československo mezi válkami 

Stručně popíši perzekuci a systematické vyvražďování 
Židů před a během Druhé světové války. 

Objasním postavení Československa v Evropě a ve 
světě 20. a 30. let 20. století. 

VÝCHOVY OSV - Úkol na pololetí - pokračujeme i v 2.           



 

 

T21 
 

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.  
 
HV - vyzkoušejte si rytmus, tleskání nebo jakýkoliv 
doprovod k této písni: 
https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8sNL0M
&t=28s 

VP21 - Zašlete dotazník pro vyplnění přihlášky na        
SŠ (najdete v GoogleClassroom) 

VV + PČ 21 - tento týden Vás čeká rychlý úkol. Vyfoť            
fotku, která vystihuje tvé momentální pocity (klidně na        
mobil). Nemám na mysli selfiečko, ale např. krajinu v té          
denní době, která právě bude tvé pocity dokonale        
vystihovat, barvy, jídlo, zvíře... prostě cokoliv, dej       
prostor svým pocitům. 

Na fotku se  budu těšit na e-mail: hortova@zs-deblin.cz 

📸 
TV21: Třídní TV výzva aneb 
hejbni korona-špekem ;-) 
Zkus výzvu Cvičí celá škola - Výzva 1 
 z odkazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=l60RKXUxShA 
pokud na to máš, natoč se a nasdílej na našem 
třídním messengeru nebo v třídní učebně GC!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8sNL0M&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8sNL0M&t=28s
mailto:hortova@zs-deblin.cz


 

 

 

Jiná sdělení 
T21 

Videohovor:  
po 1.2. 2. hodinu 

pá 5.2. 2. hodinu !!! 
(učebna Třídní 9) 

 

 


