
PLÁN VÝUKY 5. 4. - 9. 4. 2021

TŘÍDA IX.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
T30

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

Sloh - Reklama a její výrazové prostředky Vyzkouším si kritický přístup k reklamě, rozbor reklamy z
hlediska zvolené mediální strategie a výrazových prostředků
a včas odevzdám!

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T30
Ověřování znalostí:

ne
Videohovor
pondělí není
středa 10:25

Konzultace:
dle potřeby přes e-mail

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

1. V Classroomu najdeš úkoly a pokyny co
prostudovat a co zpracovat v učebnici a
pracovním sešitě.

2. V pondělí (5. 4.) - 11:15 až 12:00 nebude
povinná online hodina na google meet.

3. Ve středu (7. 3.) - 10:25 až 11:10 bude
povinná online hodina.

1. V google classroom splním zadané úkoly.
2. Ve středu se zúčastním videokonference na

Google meet.



ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T30
Videohovor: středa 11:15

čtvrtek 11:15

Opakování - minulý/předpřítomný čas Správně použiju minulý a předpřítomný čas.

NĚMECKÝ JAZYK
T30

Ověřování znalostí:
Videohovor: NEBUDE

NJ/II. 11:15-12:00
NJ/I.  12:05-12:50

Konzultace po předchozí domluvě.

PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC
● VIDEOHOVOR NEBUDE!
● Minulý čas

● Tvořím věty dle zadání v PS
● Seznámím se minulým časem.

● Vytvořím si vlastní přehled pro minulý čas u
slovesa být a mít. (sein und haben).

MATEMATIKA
T30

Ověřování znalostí
středa 7.4 - statistika

Videohovor
úterý 6.4

1.skupina 8:25 - 9:10
2.skupina 9:20 - 10:05

čtvrtek 8.4
1.skupina 8:25 - 9:10

2.skupina 9:20 - 10:05
Konzultace
dle domluvy

Pravděpodobnost

(materiály a úkoly budou zadány v Claasroom
v sobotu 3.4)

Co bych měl mít již zvládnuto: (ověřování znalostí)
➔ objasním  pojmy - statistika, statistické šetření,

statistický soubor, četnost, aritmetický průměr,
modus, medián

➔ statistický soubor zpracuji s využitím diagramů a
grafů

➔ rozlišuji různé typy diagramů

Na konci týdne mám hotovo:
➔ odevzdal jsem  včas všechny úkoly k odevzdání
➔ vysvětlím pojem pravděpodobnost
➔ určím pravděpodobnost jednoduchých jevů (hod

kostkou, tažení karty z balíčku….)

PŘÍRODOPIS
T30

Ověřování znalostí:
ANO - čt 8.3. v 12:05

Písemné opakování - Pohlavní soustava Cíle:
➢ znám stavbu pohl. soust. muže i ženy a jejich

funkci



Videohovor: -
Konzultace
dle domluvy

➢ orientuji se v menstruačním cyklu, procesu
oplodnění, těhotenství a porodu

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

➢ znám prevenci před nakažením pohlavní nemocí a
před nechtěným těhotenstvím

ZEMĚPIS
T30

Ověřování znalostí: -
Videohovor: út 6.4 4. hodina

Konzultace
dle domluvy

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

čím se zabývají

CHEMIE
T30

Ověřování znalostí: -
Videohovor: -
Konzultace
dle domluvy

Po - Velikonoce
Pá - Krasové jevy - 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
T30

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

Atomy a záření - historie atomu
podklady v učebně

Středa - online hodina



INFORMATIKA
T30

Ověřování znalostí:
Videohovor:

Velikonoční pondělí :-)

DĚJEPIS
T30

Ověřování znalostí:
Videohovor: ČT 8. 4. 2021 12:55-13:40

Konzultace:

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

VÝCHOVY
T30

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=ncORF8sNL
0M&t=28s

VP30 - Tvoříte své ročníkové práce. Do
přiloženého dokumentu v Googleclass Vás prosím
o krátké zamyšlení (otázku najdete v
dokumentu).

TV30: Bota! Zkuste! Kdo se odváží, svůj
pokus natočí a nasdílí, budeme rádi :-)

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


Odkaz:

http://www.zsustadionu.cz/images/Ukoly
/3_tyden/Vyzva%203%20-%20Bota.mp
4

VV30 velmi se těším na Vaše ilustrace z
OFFline 2, očekávejte tedy hodnocení v
edookitu, mezi tím se můžete podívat do
online galerie na webu školy, kde mnozí z
Vás najdou svá díla.

Jiná sdělení
T30

Videohovor:
3. hodinu v pá 9.4.
(učebna Třídní 9)

V pátek 9.4. proběhne on-line přírodovědný program od VIDA! centra. Prosím, připojte se v
9:20 - 10:05 přes odkaz, který pošlu.

http://www.zsustadionu.cz/images/Ukoly/3_tyden/Vyzva%203%20-%20Bota.mp4
http://www.zsustadionu.cz/images/Ukoly/3_tyden/Vyzva%203%20-%20Bota.mp4
http://www.zsustadionu.cz/images/Ukoly/3_tyden/Vyzva%203%20-%20Bota.mp4
https://www.zs-deblin.cz/umelci-ani-behem-distancni-vyuky-nespi-aneb-galerie-del-z-vytvarne-vychovy/

