
 

PLÁN VÝUKY 1. 3. - 5. 3. 2021  

 TŘÍDA IX. 
 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T25 

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: Předložky a spojky Poznám předložky vlastní a nevlastní. Předložky      
poznám a označím v textu. Rozeznám spojky souřadící a         
podřadící, správně je používám v textu. 
Aktivně se účastním středečního MEETu a pracuji na        
jamu.  

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T25 
Ověřování znalostí:  

test UNIT 4 
středa 3. 3. 2021 

Videohovor 
pondělí 11:15 
středa 10:25 

Konzultace:  
dle potřeby přes e-mail 

Project 3, UNIT 4 Revision  
● Slovní zásoba UNIT 4 
● Gramatika UNIT 4 
● Test UNIT 4 
 
1. V Classroomu najdeš úkol a pokyny co       

prostudovat a co zpracovat v učebnici a       
pracovním sešitě.  

2. V pondělí (1. 3.) - 11:15 až 12:00 bude         
povinná online hodina na google meet. 

3. Ve středu (3. 3.) - 10:25 až 11:10 bude         

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

videokonference na Google meet. 



 

 

povinná online hodina na google meet. Test. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T25 
Videohovor: středa 11:15 

čtvrtek 11:15 

 
Poslech a konverzace  
 Úkoly zadány přes Classroom 

 
Rozumím audioknize a dovedu ji shrnout 
Komunikuji na Meetu s vyučující i spolužáky. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T 25 

Ověřování znalostí: ne 
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 
● Slovní zásoba - počasí, roční období 

  
 

● Dokončíme přehled časování a pravidlo používání 
způsobových sloves. 

●  Na videohovoru ve skupině sestavím 
příběh/rozhovor.. 

● Zadání v GC mě vede v práci do a v němčině. 
 
  

  

MATEMATIKA  
T25 

Ověřování znalostí  
 

Videohovor 
úterý 2. 3 

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

Konzultace  
dle domluvy 

Lineární funkce, její graf a vlastnosti. 
 
(úkoly a materiály budou zadány v classroom v        
sobotu 27.2 v 8:00) 
 
Nezapomeň, že ve čtvrtek 4..3 proběhne ve       
škole pro zájemce  první pokus PZ na nečisto 

Co bych měl mít již zvládnuto:  
➔ definuji pojem funkce  
➔ určím definiční obor a obor hodnot funkce 
➔ definuji pojem lineární funkce a určím její 

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

zakreslených bodů 
 

Mám hotovo na konci týdne: 
➔ všechny zadané úkoly jsem odevzdal(a) v 

termínu 
➔ nakreslím graf lineární funkce  
➔ z grafu funkce vyčtu její vlastnosti 
➔ rozumím pojmu průsečíky s osami, umím je 

zanést do soustavy souřadnic i vyčíst z grafu 



 

 

funkce 

PŘÍRODOPIS 
T25 

Ověřování znalostí: - 
Videohovor:-.  
Konzultace  
dle domluvy 

Plán na T25 
Zadání v GC - povinné pro ty, kdo se neúčastní 
PZ ,,na nečisto”, pro ,,přijímačkáře” je úkol 
dobrovolný 
 
Plán na T26 
Čt 11.3. - on-line hodina: 
Pohlavní soustava  
Oplodnění,  
Antikoncepce 
Pohlavní choroby 
 

Cíl na T25:  
➢ procvičím si a rozšířím svoji slovní zásobu 

anglických slovíček 
 
Cíle na T26: 

➢ jmenuji nejméně 5 příkladů antikoncepčních 
metod a znám jejich výhody a nevýhody 

➢ znám prevenci před nakažením pohlavní 
nemocí a před nechtěným těhotenstvím 

➢ jmenuji příklady (min. 3) pohlavně přenosných 
nemocí 

ZEMĚPIS 
T25 

Ověřování znalostí: - 
Videohovor: 4. hod. v út 2.3. (GC Z9) 

Konzultace  
dle domluvy 

Globalizace - na on-line hodině 
 
 
 

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

 

CHEMIE 
T25 

Ověřování znalostí: -  
Videohovor: 3. hod. v po 1.3. (učebna 

Třídní 9 - budeme připojeni z OSV) 
Konzultace  
dle domluvy 

Po - on-line hodina - Kysleiny a zásady 
Pá - zadání v GC 
 

➢ Charakterizuji kyseliny a zásady 
➢ orientuji se na stupnici pH 
➢ jmenuji využití měření pH v praxi 
➢ zjišťuji pH některých látek pomocí domácího 

indikátoru z červeného zelí 

FYZIKA 
T25 

Ověřování znalostí:TEST v pátek 
Videohovor:  

ST - 12:05-12:50 Online hodina - opakování na 
test 

 
PÁ - 12:05-12:50 TEST - Polovodiče, PN přechod, 

fotodioda a led dioda 

 



 

 

ST - 12:05-12:50 
PÁ - 12:05-12:50 

 

INFORMATIKA 
T25 

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

 

TEST 
PO - 14:35-15:20 - formátování textu - obsah, 

číslování stránek, záhlaví a zápatí 
 

 

DĚJEPIS 
T25 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: Z důvodu PZ nanečisto 

nebude 
Konzultace: 

Československo před Druhou světovou válkou 
Počátek 2. sv. v. 

Popíši situaci v ČSl. v druhé polovině 30. let 20. století 
a začátek 2. sv. v. 

VÝCHOVY 
T25 

 

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 

VP25 - Přihlášky na SŠ máte podané. Na        
GoogleClassroom najdete povzbuzující text, jak     
naskočit po prázdninách zpátky k distančnímu      
učení (pokud to bude stále aktuální). Pročtěte si! 

VV23:Dobrovolný úkol: Kupte si čokoládu v      
alobalu. Čokoládu snězte nebo někomu darujte:) a       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

alobal použijte jako materiál. Případně použijte      
alobal domácí. Vytvarujte z něj cokoliv mini       
inspirovaného přírodou . Když to    
nepojmenujete, budeme hádat, co to je:) Inspirace:       
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 

TV25: Třídní TV výzva aneb     
domácí corona-dance-party  
;-)  (pro ty, co pohrdli jógou) 

https://www.youtube.com/watch?v=p5P2L46oO7s 
Dejte zpětnou vazbu! 

Jiná sdělení 
T25 

Videohovor: 
 2.+3. hodinu v po 1.3. 

3. hodinu v pá 5.3. 
(učebna Třídní 9) 

 

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás pozvat na hromadné třídní schůzky v on-line prostředí přes Meet             
v Google Classroom Vašich dětí (Třídní 9), a to ve středu 3. 3. 2021 od 16:00 do                 
17:00. Hlavním tématem bude upřesnění přístupu k hodnocení a cokoliv dalšího, na            
co se budete chtít zeptat. O připojení poproste Vaše děti, určitě Vám rády pomohou              
:-) 
Těšíme se na on-line setkání s Vámi! 
NJ+DV+MN 

https://www.youtube.com/watch?v=p5P2L46oO7s


 

 

 

 
čt 4. 3. - Přijímací zkoušky ,,na nečisto” - pro přihlášené 


