
PLÁN VÝUKY 31. 5. - 4. 6. 2021

TŘÍDA IX.

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

ČESKÝ JAZYK
T38

oprava diktátu: úterý 1. 6.

Zkoušení prezentování ročníkových prací Připravím si prezentování své ročníkové práce,
vyzkouším si její prezentování před třídou, díky tomu
můžu např. zapracovat na připomínkách,...

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T38
Ověřování znalostí:

ne

Project 3, UNIT 6 What´s up?
● Slovní zásoba UNIT 6
● Sloveso should/shouldn´t
● Frázová slovesa (Phrasal verbs)
● Video story with questions

1. Opakuji  slovíčka UNIT 6.
2. Zpracovávám prezentaci dle zadání.
3. Používám sloveso should
4. Rozumím videu a reaguji na otázky.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T38

Grammar revision- tenses
Použiju přítomné, minulé a budoucí časy v angličtině.



NĚMECKÝ JAZYK
T38

Ověřování znalostí: ano
Opakování slovní zásoby z lekce 9, zkoušení tvoření
préterita.

● Vytvořím préteritum a správně ho použiji ve větě.
● Aktivně používám slovní zásobu z lekce 9.

MATEMATIKA
T38

Ověřování znalostí

Konzultace
dle domluvy

Kužel - základní znalosti o kuželu Co bych měl mít již zvládnuto:
➔ poznám základní jehlany a pravidelný čtyřstěn
➔ načrtnu síť jehlanu i pravidelného čtyřstěnu
➔ vypočítám výšku jehlanu
➔ určím vztah pro výpočet povrchu a objemu jehlanu

a pravidelného čtyřstěnu
➔ řeším úlohy z praxe, ve kterých využívám získané

znalosti o jehlanu

Na konci týdne mám hotovo:
➔ poznám kužel
➔ načrtnu síť kužele
➔ určím a  vypočítám výšku kužele
➔ určím vztah pro výpočet povrchu a objemu kužele

PŘÍRODOPIS
T38

Ověřování znalostí: -

Genetika - základní pojmy, krevní skupiny
+ sebehodnocení prezentace na období lidského

života

➢ vysvětlím pojmy: gen, chromozom, alela, DNA,
RNA, transkripce, translace

ZEMĚPIS
T38

Ověřování znalostí: -

Město:
1. mám připraveno v prezentaci v GC ,,své

město” - v rychlosti prezentujeme!
2. typy sídel, funkce sídel

Cíl pro tento týden:
➢ uvádím klady a zápory života ve městě
➢ znám funkci města
➢ jmenuji alespoň 5 měst ČR, která patří mezi 10

nejlidnatějších
➢ sídla seřadím hierarchicky



CHEMIE
T38

Ověřování znalostí: Buďte
připraveni, třeba mě něco

napadne ;-)

Organické chemie - alkany, alkeny
*Vzorce z anorganiky mohou být stále zkoušeny!

Cíl pro tento týden:
➢ charakterizuji skupinu alkany a alkeny

FYZIKA
T38 Jaderné reakce, reaktor a elektrárna,

termonukleární fúze
Vysvětlíme si jak funguje štěpení v jaderném reaktoru a jak

pracuje celá elektrárna.

INFORMATIKA
T38

Práce ve více programech Našim úkolem bude splnit zadání za pomocí více programů, s
kterými jsme se učili pracovat.

DĚJEPIS
T38

Ověřování znalostí:

Protektorát Čechy a Morava
Osvobození Československa

Stručně popíši, jak se lidem žilo na našem území v době 2.
světové války a jak bylo české obyvatelstvo osvobozeno

Jiná sdělení
T38

V pátek 4. 6. (pravděpodobně) v 9:00 se fotíme!

Pokud se nám podaří domluvit, v úterý pomůžeme s organizací Dětského dne pro prvňáčky :-)

1. RP poslaná na e-mail vedoucího práce (formát dle domluvy) - splněno
2. RP poslaná na e-mail třídní učitelce (určitě pdf., word dobrovolně) - splněno
3. 31. 5. - 4. 6. budeme ve škole trénovat, pilovat a vylepšovat prezentace RP
4. 7. a 8. června budou probíhat prezentace RP
5. známka za RP má velkou hodnotu, bude započítána do ČJ


