
PLÁN VÝUKY 7. 6. - 11. 6. 2021

TŘÍDA IX.

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

ČESKÝ JAZYK
T39

Uzavírání známek, zhodnocení pololetí

Práce s textem

Pracuji s textem, umím odpovědět na otázky.

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T39
Ověřování znalostí:

grammar presentations
středa a čtvrtek

Prezentace gramatiky v AJ
● Zpracování prezentace v ppt
● Ústní prezentování

1. Dopracuju zadanou prezentaci
2. Úspěšně odprezentuji svoji prezentaci

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T39

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



NĚMECKÝ JAZYK
T39

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
T39

Ověřování znalostí

Konzultace
dle domluvy

Kužel - základní znalosti o kouli Co bych měl mít již zvládnuto:
➔ poznám kužel
➔ načrtnu síť kužele
➔ určím a  vypočítám výšku kužele
➔ určím vztah pro výpočet povrchu a objemu kužele

Na konci týdne mám hotovo:
➔ určím vztah pro výpočet povrchu a objemu koule
➔ počítám úlohy o kuželi a kouli

PŘÍRODOPIS
T39

Ověřování znalostí: -

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

života

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

ZEMĚPIS
T39

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
T39

Ověřování znalostí: Buďte
připraveni, třeba mě něco

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

Cíl pro tento týden:
➢ charakterizuji skupinu alkany a alkeny



napadne ;-)

FYZIKA
T39 ST - TEST - Jaderné reakce, reaktor a elektrárna,

termonukleární fúze

INFORMATIKA
T39

Obhajoba ročníkových prací

DĚJEPIS
T39:

Osvobození Československa Stručně popíši, jak bylo české obyvatelstvo osvobozeno

Jiná sdělení
T39

7. a 8. června  od 9 do cca 13:30 hodin  budou probíhat prezentace RP

Rodiče, jste srdečně zváni! Jen Vás musím poprosit o dodržení nařízení spojené s Covid-situací
(prokázat se testem, očkováním, mít správně nasazený respirátor atd. - děkuji za pochopení).

Pondělní odpolední vyučování odpadá!

14. 6. - Závěrečná pedagogická rada (uzavírání známek, absencí - prosím o doplnění
omluvenek)

15. 6 - 17. 6. - ŠKOLNÍ VÝLET

Vzhledem k tomu, že jsme dlouhou dobu nevěděli, jaká bude v červnu epidemiologická situace,
výlet řešíme až na poslední chvíli. Přes to pevně doufám, že stejně jako s adaptačním pobytem v



na začátku tohoto školního roku, organizaci zvládneme a výlet si užijeme :-)

Máme zamluvený opět tábor v Brumově (jako na adapťák) v termínu 15. 6. - 17. 6., tedy 3 dny +
2 noci.

Vařit si budeme sami - velká výzva na závěr!

Cestu TAM zvládneme pěšky (cca 16 km) s delší přestávkou v Lomnici (samoobsluha), batohy
na zádech. Cesta zpět linkovým autobusem č. 333  Brumov (16:09) - Tišnov (16:51) - peníze na
cestu, cestovní doklady a respirátory/roušky u sebe!

Náklady na ubytování budou asi 500 Kč + náklady na jídlo - během týdne poprosím o
předběžnou částku a závaznou přihlášku, vyúčtování bude dle reálných nákladů vyúčtováno po
výletě.

S sebou - kartičku pojištěnce, cestovní doklady, peníze na úterní svačinu (pokud nebudete mít s
sebou), vhodný oděv do každého počasí a k večernímu ohni, věci v BATOHU, POKRÝVKA
HLAVY a DOSTATEK TEKUTIN na cestu, hygienické potřeby, vhodný je i repelent, opalovací
krém (spálené krky po cestě), hry, sportovní potřeby a hlavně chuť užít si poslední společné
chvíle!

*Potvrzení o covid-negativitě - měly by platit pondělní PCR testy, kdo by na ně chyběl, doděláme
v pondělí 14. 6. antigenní test.

Doufám, že pojedeme v plné sestavě, tedy 20 + 3 a výlet si náležitě užijeme :-)

Všem přejeme úspěšný týden! DCh + MN + NJ


