
 

PLÁN VÝUKY 15. 3. - 19. 3. 2021  

 TŘÍDA IX. 
 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T27 

ověřování znalostí:  
pá 19. 3. slovní druhy 
videohovor: 
!!! VÝJIMEČNĚ všichni společně v úterý 
10:25 !!! 
konzultace: 
kdykoli dle potřeby 

Skladba: věta jednoduchá a souvětí Bezpečně rozliším větu jednoduchou od souvětí a znázorním        
je graficky. 
Bezpečně určím základní a rozvíjející větné členy a zakreslím         
je do grafu. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T27 
Ověřování znalostí:  

ne 
Videohovor 
pondělí 11:15 

středa ne 
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail 

Project 3, UNIT 5 Experiences 
 ● Slovní zásoba UNIT 5A, B 
 ● Present perfect 
 
1. V Classroomu najdeš úkoly a pokyny co       

prostudovat a co zpracovat v učebnici a       
pracovním sešitě.  

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

3. Ve středu (17. 3.) - 10:25 až 11:10        
nebude povinná online hodinat.  

1. V google classroom splním zadané úkoly.  
2. V pondělí se zúčastním videokonference na Google 

meet. 



 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T27 
Videohovor: čtvrtek 11:15 

 
Opakování - minulý/předpřítomný čas a     
poslech 

 
Rozumím poslechovému textu úrovně A2. 
Správně použiju minulý a předpřítomný čas. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T 27 

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

 PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC 
· Einheit 9 
· Meine Woche 
 

➔ Sdílím svoji samostatnou práci z minulého týdne. 
➔ Nová slovíčka se učím, jak nejlépe umím. 

MATEMATIKA  
T27 

Ověřování znalostí - 2.pokus 
středa 17.3  

(8:00 - 13:00) 
Videohovor 
úterý 16. 3 

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

čtvrtek 18.3  
1. skupina 8:25 
2. skupina 9:20 

Konzultace  
dle domluvy 

Lineární funkce kolem nás 
 
(úkoly a materiály budou zadány v      
classroom v sobotu 13.3 v 8:00) 
 
 

Co bych měl mít již zvládnuto: (ověřování znalostí) 
➔ definuji pojem funkce  
➔ určím definiční obor a obor hodnot funkce 
➔ definuji pojem lineární funkce a určím její graf 
➔ do soustavy souřadnic zakreslím zadané body 
➔ vyčtu ze soustavy souřadnic souřadnice 

zakreslených bodů 
➔ 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 
➔ rozumím pojmům rostoucí, klesající funkce a 

konstantní funkce 
 
Mám hotovo na konci týdne: 

➔ všechny zadané úkoly jsem odevzdal(a) v termínu 
➔ ze zadání úlohy poznám, zda mohu využít pro její 

řešení znalosti o lineární funkci 

PŘÍRODOPIS 
T27 

T27: Replug.me - není Př 
T28: Antikoncepce 
 

Cíle: 



 

 

Ověřování znalostí: - 
Videohovor: - 
Konzultace  
dle domluvy 

➢ 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 
T27 

Ověřování znalostí: - 
Videohovor: - 
Konzultace  
dle domluvy 

Globalizace  Cíl: 
➢ vysvětlím pojem globalizace 

 
 

CHEMIE 
T27 

Ověřování znalostí: -  
Videohovor: 3. hod. v po 15.3. (učebna 

Třídní 9 - budeme připojeni z OSV) 
Konzultace  
dle domluvy 

Po - on-line hodina - Soli - úvod 
Pá - zadání v GC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečně znám: 
➢ Charakterizuji kyseliny a zásady 
➢ orientuji se na stupnici pH 
➢ jmenuji využití měření pH v praxi 
➢ vlastními slovy vysvětlím neutralizaci 
➢ popíšu proces vzniku soli 

Cíl na 27. týden: 
➢ vysvětlím pojmy ionizace a disociace 
➢ na příkladech vzorců sloučenin provádím ionizaci 
➢ učím se vytvářet vzorce solí 

FYZIKA 
T27 

Ověřování znalostí: 
Videohovor:  

Integrované obvody a polovodičové 
součástky 

podklady v učebně 
 

 

INFORMATIKA 
T27 

Formát PDF 
pokyny najdeš v učebně 

 



 

 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: 

 

 

DĚJEPIS 
T27 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: ČT 18. 3. 2021 

12:55-13:40 
Konzultace: 

2. sv. v. Stručně Popíši průběh 2. sv. v. a poznávám dopad války na 
civilní obyvatelstvo 

VÝCHOVY 
T27 

 

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.  
 
OV: Napiš pět emocí, které v tobě       
zhlédnutí filmu Život na naší planetě      
vyvolalo a vysvětli, proč. 
 
HV - vyzkoušejte si rytmus, tleskání nebo 
jakýkoliv doprovod k této písni: 
https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8s
NL0M&t=28s 

VP27 - Test Jaké jsou moje silné stránky        
(najdete v Googleclassroom). 

TV27: Tento týden to nechám na      
vás -> Na Stream ve třídní učebně celý        
týden zapisujte, jaké pohybové aktivity     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

jste podnikli. 

Jiná sdělení 
T27 

Videohovor: 
 2. hodinu v po 15.3. 
3. hodinu v pá 19.3. 

(učebna Třídní 9) 
 

18. 3. v 10:45 - 12:15: Preventivní program - bezpečnost na internetu - zpráva s odkazem                
též v Edookitu! 
Přihlášení přes odkaz: 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/82011587321 
Meeting ID: 820 1158 7321 
 
Webinář je interaktivní formou únikovky, budou v něm i skupinové aktivity. Program se neplatí, je               
hrazený z projektu O2 Chytrá škola. 
Prosím o včasné přihlášení!!! 
 
Žáci se dozvědí: 
 
1. Proč je tak těžké odtrhnout se od sítí a her 

● Principy návykovosti sítí a her a jak je rozpoznat a bránit se jim. 
● Prakticky si nastavíme základní digitální návyky 

2. O datech a informacích v online 

● Ukážeme si, jaké osobní informace o nás sbírá například Instagram nebo Youtube a kam 
putují dál. 

● Pomůžeme pochopit, jakou roli hrají osobní data v digi světě a jak ochránit své digitální 
soukromí a nenechat se manipulovat. 

3. Jak vypadá závislost na netu a co s ní dělat 

● Vysvětlíme si, jak se projevuje závislost na internetu, kde jsou její hranice. 
● Řekneme si, jak do závislosti nespadnout a k onlinu přistupovat zdravě. 

  

https://us02web.zoom.us/j/82011587321


 

 

 


