
 

PLÁN VÝUKY 22. 3. - 26. 3. 2021  

 TŘÍDA IX. 
 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T28 

ověřování znalostí:  
- 
videohovor: 
st 8:25 I. skupina 
st 9:20 II. skupina 
konzultace: 
kdykoli dle potřeby 

Skladba: Věty podle postoje mluvčího,     
mluvnický zápor  (+větné členy). 

Bezpečně určím základní a rozvíjející větné členy ve větě. 
Rozliším věty podle postoje mluvčího, uvedu správný příklad. 
Znám  mluvnický zápor a vím,  jak ho poznám. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T28 
Ověřování znalostí:  

ne 
Videohovor 
pondělí 11:15 
středa 10:25 

Konzultace:  
dle potřeby přes e-mail 

Project 3, UNIT 5 Experiences 
● Slovní zásoba UNIT 5A, B 
● Present perfect 
● Poslech 

 
1. V Classroomu najdeš úkoly a pokyny co       

prostudovat a co zpracovat v učebnici a       
pracovním sešitě.  

2. V pondělí (22. 3.) - 11:15 až 12:00 bude         
povinná online hodina na google meet. 

3. Ve středu (24. 3.) - 10:25 až 11:10 bude         
povinná online hodina.  

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

videokonference na Google meet. 



 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T28 
Videohovor: středa 11:15 

 čtvrtek 11:15 
 

 
Opakování - minulý/předpřítomný čas  

 
Správně použiju minulý a předpřítomný čas. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T28 

Ověřování znalostí: ano- ústní 
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 
 
 

➔ Tvořím věty dle zadání v PS. 
➔ Používám správné výrazy pro označení času. 
➔  Nová slovíčka se učím, jak nejlépe umím. 

MATEMATIKA  
T28 

Ověřování znalostí  
Videohovor 
středa 24. 3 

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

čtvrtek 25.3  
1. skupina 8:25 
2. skupina 9:20 

Konzultace  
dle domluvy 

Základy statistiky 
 
(úkoly a materiály budou zadány v      
classroom v sobotu 20.3 v 8:00) 
 
 

Co bych měl mít již zvládnuto: (ověřování znalostí) 
➔ rozumím pojmu průsečíky s osami, umím je zanést 

do soustavy souřadnic i vyčíst z grafu funkce 
➔ rozumím pojmům rostoucí, klesající funkce a 

konstantní funkce 
➔ ze zadání úlohy poznám, zda mohu využít pro její 

řešení znalosti o lineární funkci 
 
Mám hotovo na konci týdne: 

➔ všechny zadané úkoly jsem odevzdal(a) v termínu 
➔ objasním  pojmy - statistika, statistické šetření, 

statistický soubor, četnost, aritmetický průměr, 
modus, medián 

➔ statistický soubor zpracuji s využitím diagramů a 
grafů 

➔ rozlišuji různé typy diagramů 
 

PŘÍRODOPIS Antikoncepce - on-line hodina Cíle: 



 

 

T28 
Ověřování znalostí: - 

Videohovor: čt 25.3. 5. hodina 
Konzultace  
dle domluvy 

Po Velikonocích bude test na pohlavní 
soustavu. 

➢ 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 
T28 

Ověřování znalostí: - 
Videohovor: út 23.3. 4. hodina 

Konzultace  
dle domluvy 

Globalizace - mezinárodní organizace Cíl: 
➢ vysvětlím pojem globalizace 
➢ předkládám její pozitivní a negativní dopady 
➢ jmenuji alespoň 3 mezinárodní organizace a vím, 

čím se zabývají 
 

 

CHEMIE 
T28 

Ověřování znalostí: pá 26.3. - názvosloví 
solí  

Videohovor: 3. hod. v po 22.3. (učebna 
Třídní 9 - budeme připojeni z OSV) 

Konzultace  
dle domluvy 

Po - on-line hodina - Soli - procvičování 
názvosloví, příprava na test 
Pá - test na názvosloví solí - 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 28. týden: 
➢ vysvětlím pojmy ionizace a disociace 
➢ na příkladech vzorců sloučenin provádím ionizaci 
➢ vytvářím vzorce solí 

FYZIKA 
T28 

Ověřování znalostí: 
PÁ - TEST 

Videohovor: ST 12:05-12:50 

Rádio a televize  
podklady v učebně 

Středa - online hodina 
Pátek - TEST - Tranzistor, integrované 

obvody, rádio a TV 
 
 

 



 

 

 

 
INFORMATIKA 

T28 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: 
PO - 14:35-15:20 

 

 
Formát PDF + Grafika úprava fotografie 

Po - online hodina 
 

 

DĚJEPIS 
T28 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: ČT 25. 3. 2021 

12:55-13:40 
Konzultace: 

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

VÝCHOVY 
T28 

 

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:  
 
HV - vyzkoušejte si rytmus, tleskání nebo 
jakýkoliv doprovod k této písni: 
https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8s
NL0M&t=28s 

VP28 - Napiště mi do komentáře v       
Googleclassroom, s kolika profesemi jste se      
během týdne, kdy je stále omezený pohyb,       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

potkali? 

TV28: Pošli na společný messenger     
svoji selfie z minimálně 2 míst na       
hranicích své obce (Větší obce - Deblín,       
Tišnov - stačí 2 místa, menší obce -        
Maršov, Braníškov, Úsuší - 3 až 4 místa).        
Těšíme se na sdílení! :-) 

Jiná sdělení 
T28 

Videohovor: 
 2. hodinu v po 22.3. 
3. hodinu v pá 26.3. 

(učebna Třídní 9) 
 

V pondělí 22. 3. bude od 10:30 do 12:00 probíhat na škole Matematický klokan (online), pouze 
pro předem přihlášené!  Organizaci má na starosti pan učitel Lukáš Cík. 

  


