
 

PLÁN VÝUKY 15. 2. - 19. 2. 2021  

 TŘÍDA IX. 
 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T23 

ověřování znalostí: 
 pá 19. 2. opakování přídavná jména, 
zájmena, číslovky a slovesa 
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: Příslovce 
 
 

Znám druhy příslovcí, poznám je v textu. 
Stupňuji příslovce, popíši příslovečné spřežky a uvedu       
příklad. 
Aktivně se účastním středečního MEETu a pracuji na        
jamu. 
Připravím se na test. 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T23 
Ověřování znalostí:  

ne 
Videohovor 
pondělí 11:15 
středa 10:25 

Konzultace:  

Project 3, UNIT 4 Culture  
● Slovní zásoba UNIT 4 
● Reading and listening to the stories 
● New York 
● How can I get to …..? 
 
1. V Classroomu najdeš úkol a pokyny co       

prostudovat a co zpracovat v učebnici a       
pracovním sešitě.  

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

videokonference na Google meet. 



 

 

dle potřeby přes e-mail 2. V pondělí (15. 2.) - 11:15 až 12:00 bude         
povinná online hodina na google meet. 

3. Ve středu (17. 2.) - 10:25 až 11:10 bude         
povinná online hodina na google meet. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T23 
Videohovor: středa 11:15 

čtvrtek 11:15 

U6:str.78  
reading str.87 
 
Revision 
 Úkoly zadány přes Classroom 

 
Rozumím textu Beauty and the Beast v učebnici 

NĚMECKÝ JAZYK 
T 23 

Ověřování znalostí: ANO 
Videohovor: PONDĚLÍ 
NJ/II. 11:15-12:00 
NJ/I.  12:05-12:50 
Konzultace po předchozí domluvě i 
osobně. 

 PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC 
● Způsobová slovesa 
● Osobní zájmena ve 4. pádě 

  
 

● Tvoříme společně přehled časování a pravidel 
používání způsobových sloves. 

● V učebnici si najdu tabulku s osobními zájmeny a 
přepíši si ji do sešitu. 

● Na videohovoru recitují básničku ze „žlutého of-line 
dne.“OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ 

MATEMATIKA  
T23 

Ověřování znalostí  
 

Videohovor 
úterý 16.2.  

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

Konzultace  
dle domluvy 

Závislosti. Lineární funkce, její graf a vlastnosti 
 
(úkoly a materiály budou zadány v classroom v        
sobotu 13.2 v 8:00) 
 
Na čtvrtek 4..3.2021 po jarních prázdninách od       
8:30 ( připravujeme pro zájemce - PZ na nečisto z          
M a následně z ČJ (1. pokus) - v classroom M           
budete mít tabulku, do které se zapiš (jak na M tak           
na ČJ), pokud o tuto nabídku máš zájem        
(zapsáním se závazně přihlašuješ (každý žák      
bude sám v jedné třídě). 
 

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

neznámých algebraicky a graficky 
➔ k řešení slovních úloh využívám soustavy 

dvou rovnic o dvou neznámých 
 
Mám hotovo na konci týdne: 

➔ všechny zadané úkoly jsem odevzdal(a) v 
termínu 

➔ definuji pojem funkce 
➔ definuji pojem lineární funkce a určím její 

vlastnosti 
➔ do soustavy souřadnic zakreslím zadané body 
➔ vyčtu ze soustavy souřadnic souřadnice 

zakreslených bodů 



 

 

➔ nakreslím graf lineární funkce  

PŘÍRODOPIS 
T23 

Ověřování znalostí: - 
Videohovor: 5. hod. ve čt 18.2.  

Konzultace  
dle domluvy 

Čt - on-line hodina: 
Pohlavní soustava  
Oplodnění, těhotenství, porod - téma z 
předešlého týdne - připravte si případné dotazy 
Menstruační cyklus 
Pohlavní choroby, antikoncepce 
 

➢ mám představu o průběhu menstruačního 
cyklu 

➢ znám prevenci před nakažením pohlavní 
nemocí a před nechtěným těhotenstvím 

➢ jmenuji příklady (min. 3) pohlavně přenosných 
nemocí 

ZEMĚPIS 
T23 

Ověřování znalostí: - 
Videohovor: 4. hod. v út 16.2. (GC Z9) 

Konzultace  
dle domluvy 

Globalizace - na on-line hodině 
Připomínám - měla být připravena myšlenková      
mapa! 
 
 

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

 
Doporučení: 

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

CHEMIE 
T23 

Ověřování znalostí: 6. hod. v pá 19.2. 
Videohovor: 3. hod. v po 15.2. (učebna 

Třídní 9 - budeme připojeni z OSV) 
Konzultace  
dle domluvy 

Po - on-line hodina - připravte si případné dotazy 
k názvosloví 
Pá - test na názvosloví VŠECH probraných 
anorganických sloučenin (halogenidy, oxidy, 
sulfidy, hydroxidy, kyslíkaté i bezkyslíkaté 
sloučeniny), zadání v pátek v čase hodiny chemie 
v GC 
Doporučuji k procvičování: 
https://www.nazvoslovi.cz/test 

➢ vytvářím vzorce z názvu i názvy ze vzorců 
všech probraných anorganických sloučenin 

FYZIKA 
T23 

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

ST - 12:05-12:50 Online hodina -  
PN přechod, fotodioda a led dioda 

(odkaz v učebně) 
 podklady budou v učebně-classroom 

 

INFORMATIKA 
T23 

PO - 14:35-15:20 - Online hodina - formátování 
textu - obsah, číslování stránek, záhlaví a zápatí 

 



 

 

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

Konzultace:  

 

DĚJEPIS 
T23 

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

Konzultace: 

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

VÝCHOVY 
T23 

 

OSV - Úkol na pololetí - pokračujeme i v 2.          
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 

VP23 - Vaším úkolem je nejlépe tento týden podat         
přihlášky na střední školy. Nezapomeňte na      
potvrzení od lékaře, jehož střední škola to       
vyžaduje. Doporučuji osobní podání. Na ledacos      
se můžete na střední škole ještě dotázat. 

VV23:Dobrovolný úkol: Kupte si čokoládu v      
alobalu. Čokoládu snězte nebo někomu darujte:) a       
alobal použijte jako materiál. Případně použijte      
alobal domácí. Vytvarujte z něj cokoliv mini       
inspirovaného přírodou . Když to    
nepojmenujete, budeme hádat, co to je:) Inspirace:       

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

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


 

 

Toshihiko Mitsuya: japonský umělec žijící v      
Berlíně. Jako dítě přetvářel alobal do objektů ze své         
fantazie. Vášeň mu zůstala do dospělosti. Používá       
chladný průmyslový materiál k vytváření hlavně      
přírodních objektů a organických forem a tento       
kontrast je obsažen také v jeho překračování hranice        
mezi pravdivým zobrazením autentických objektů a      
imaginativní tvorbou. No prostě umí:) 

Těším se na foto: pospisilova@zs-deblin.cz 

TV23: Třídní TV výzva aneb     
hejbni korona-zády ;-) 
Pokud vás ani off-line týden nevytáhl od počítače 
nebo chcete jen překonat sami sebe nebo se nudíte 
nebo vás už taky prostě jen bolí záda, vyzkoušejte 
Jóga pro uvolnění páteře (bolavá 
záda) z odkazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=QeZ0MVDqM7
w 
Cvičitelka je příjemná, a i pokud nejste rozenými 
jogíny, doporučuji překonat nevoli z prvních pár 
minut ,,funění” a aspoň jednou to vyzkoušet do 
konce :-) Dejte zpětnou vazbu! 

Jiná sdělení 
T23 

Videohovor: 
 2.+3. hodinu v po 15.2. 

3. hodinu v pá 19.2. 
(učebna Třídní 9) 

 

22.2. - 26.2. - Jarní prázdniny :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=QeZ0MVDqM7w
https://www.youtube.com/watch?v=QeZ0MVDqM7w


 

 

 


