
TÝDENNÍ PLÁN – 9. ROČNÍK 

27. 4. – 30. 4. 2020 

Č 

Online výuka: středa 11.00 – 11.20 (nepovinné)  

Čtvrtek: Kahoot 10.45 na podmět, přísudek, shoda podmětu s přísudkem 

(povinné) 

Mluvnice:  

Skladba – souvětí – opakování – www.skolasnadhledem.cz 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/604 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/386 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/603 

Budu hodnotit splnil/nesplnil, výsledky ofoťte a zašlete na 

vesekate@seznam.cz  

(můžete také poslat soukromě přes Messenger – ne do skupiny). 

Sloh: Holky mají toto pololetí mluvní cvičení. Prosím vypracovat písemně a 

zaslat na vesekate@seznam.cz.  Máte na to čas do konce května. Splněno již 

mají: Jakubcová, Kolmačková, Kratochvílová, Průchová. 

Literatura: 1)Báseň, kterou jste vytvořili minulý týden a zaslali do skupiny 

na Messengeru, prosím, ještě jednou poslat na vesekate@seznam.cz. Protože 

se básně povedly, hodlám je vyvěsit na nástěnku školy, i když už v novém 

školním roce nebudete žáky naší školy. Do mailu vložte také jméno, 

příjmení a třídu. Děkuji.  

2)Kluci mají toto pololetí referát z přečtené knihy. Prosím vypracovat 

písemně a zaslat na vesekate@seznam.cz.  Máte na to čas do konce května.  

Splněno již mají: Jargalsaikhan. 

Nepovinně: Pro procvičování testů Kahoot máte zřízený účet s 69 testy z 

češtiny. Můžete na něm libovolně procvičovat. 

1)Zadej na počítači adresu: www.kahoot.com 

2)Vpravo nahoře zmáčkni Log in 

3)Username: zacilipovec@seznam.cz 

4)Password:  

5)Zmáčkni vpravo: See all (69) 

6)Vyber si test, dej Play, Teach, Classic, objeví se PIN (po zadání PINu do 

mobilu dáš Start) 

7)Na PC jede zadání, do mobilu děláš řešení na: www.kahoot.it 

Doporučuji: Shoda přísudku s podmětem (3 testy). 

M 

Všem děkuji za zaslání vypočítaných příkladů na jehlan- ačkoli 6 příkladů 

má výsledky v učebnici, přikládám výpočet a výsledky všech 8 příkladů  pro 

kontrolu. Bylo dost chyb, tak by bylo dobré si příklady znovu projít a najít, 

kde bylo něco špatně a proč. Doporučuji si u tohoto typu příkladů dělat 

nákresy, hlavně při výpočtu výšky stěny jehlanu. Pozor také na zadání, jestli 

máte počítat povrch celého jehlanu nebo jen plášť (nebo může být i jen 

podstava). Dú neposlali : Kala, Jakubcová, Štéblová + jiné zadání Kološ, 

Pernica.                           

Jak již jistě víte, od tohoto týdne bude probíhat online výuka - připravte si 

dotazy, vysvětlím také nové učivo. 

 Online výuka: úterý  14:00 – 14:20  
1) Do školního sešitu aritmetiky napiš novou hodinu ( bez čísla) a datum 

a vypočítej str.62/ úloha dole - slunečnicový olej 

2) Prostuduj  Příklad 3 šedý v učebnici na str. 64 a opiš ho do ŠA + 
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dopočítej ho a napiš zkoušku a odpověď 
3) Podle tohoto vzorového příkladu vypočítej do ŠA  příklady   str.65 / 1,3 

růžový                  

4) Na papír vypočítej PL ( příloha - rovnice + SÚ + výsledky) -  odevzdá 

se po zahájení školy 

5) Na papír vypočítej  PL ( příloha - společná práce ) - nejpozději 

do 2.5.2020 pošli emailem na buchtova6@seznam.cz 

6) Kdo má zájem o další procvičování matematiky, může se podívat 

na www.speedmath.eu - teď to nefunguje  jen jako soutěž, ale také k 

procvičování.         

P 

Pracuj s učebnicí strana 67, přečti si text a do sešitu písemně najdi na 

internetu vysvětlení těchto pěti pojmů:  

EKOLOGIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ, 

EKOSYSTÉM, BIOM.  

Zápis a vysvětlení zkontrolujeme příští týden online. 

A 

Online výuka: středa 11:55 – 12:15 (výuka se překládá na středu z 

důvodu pátečního svátku) 
1. Zkontroluj a oprav si z přílohy W p.48/1, W p.40/1,2, z učebnice PB p. 

60/2, PB p.61/5. 

2. Vypracuj W p.38/3 – nastuduj si ze sešitu téma frázová slovesa, zejména 

odlučitelná. Jde o pár řádků!!! 

Vypracuj w p.48/1,3. Vše si zkontroluješ příští týden. 

3. Přepiš do sešitu obsah zeleného obdélníčku z učebnice PB p. 5 – dole 

(grammar), napiš datum 27th April a pokus se předložky vyplnit. 

4. Žáci pracující ve smartu mají nachystaná 2 cvičení: Unit 4B,gerundium 

III;  Unit 4C, žádost. 

Kdo v předmětu anglický jazyk pracuje ve smart classu+ a někdy se stane, že 

se mu neobjeví konec stránky, prosím, zkuste si obrazovku změnšit (zoom, 

lupa – ze 100% na 90% apod). Mělo by to vyřešit Váš problém, protože 

stránka v této aplikaci je pevně stanovená, nepřizpůsobuje se velikosti. 

INF 

Nepovinný úkol pro žáky, kteří by se rádi dozvěděli více o 3D grafice a 

chtěli si vytvořit některý vlastní 3D model. Program SketchUp nabízí 

jednoduché 3D modelování zdarma. Po registraci je možné začít vytvářet 

vlastní 3D objekty. Pro žáky jsou připravené dva návody/tutoriály, které 

ukazují základní funkce programu na konkrétním příkladu vytvářeného 3D 

modelu. Registrace do programu: https://sketchup.cz/sketchup-free/ 

Textově obrázkový návod: https://uloz.to/file/JFNQHTEKmsdU/3d-

modelovani-s-programem-sketchup-pdf 

Video návod: https://www.youtube.com/watch?v=5WJ4jeqEI_k&t=145s 

V případě dotazů piště na email: vit.per@seznam.cz 

 

 

F 

Online výuka: čtvrtek 11:25 – 11:45 
Zhlédněte následující krátká videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=agNkFzDeG5Y 

https://www.youtube.com/watch?v=SINd2axjisU 

a do sešitu si udělejte stručný zápis – nejprve napište jak a jakou činností 

člověk znečišťuje ovzduší a pak si dle druhého videa popište mechanismus 

globálního oteplování – zkontrolujeme během on line semináře. 

D 

Online výuka: úterý 12:55 – 13:15 

1. Krátké opakování - učebnice str. 46 zeleno-žlutý rámeček 

2. Učebnice str. 47 – 48 – Válka v Tichomoří, Atlantiku a Africe. Str. 62 – 
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závěr války v Tichomoří.  Přečíst a doplnit do pracovního listu 20 – válka 

v Tichomoří (asi se bude hodit i internet  

3. Pusťte si videa na Stream.cz: Den útoku na Pearl 

Harbor: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-utoku-na-pearl-

harbor-7-prosinec-151402 

Den, kdy začala bitva u Midway 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-u-

midway-3-cerven-1942-152977 

Z 

1. Učebnice str. 16 – Kontrasty mezi městy – přečíst a doplnit do pracovního 

list 4 

2. Učebnice str. 17 – cv. 1 – 4 

3. Pracovní list č. 5 – podívej se na pracovní list a zkus doplnit důležité 

pojmy a největší města světa (samozřejmě za pomoci internetu) 

4. Kdo neprezentoval, do 10. května pošle prezentaci na 

email: ondra.bus@seznam.cz 

CH 

Online výuka: čtvrtek 11:25 – 11:45    
Projdeme společně halogen deriváty  a hydroxy deriváty a vysvětlíme si 

zápisy, které jste si měli udělat. Ti, co se nebudou moci připojit, si přečtou 

zápisy v sešitech a zhlédnout tato videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=19MS_5PdSRc 

https://www.youtube.com/watch?v=kEoFLMK31Ds. 

NJ Zopakujte si barvy v němčině: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ke1HDDgqgxc 

Do sešitu si zapište 8 vět – např. Die Sonne ist gelb. Die Tomaten sind rot. 

(nezapomeňte psát podstatná jména velkým písmenem). 

 

PŘIJÍM. 

ZKOUŠKY 

ČJ - libovolné testy na: www.kahoot.com (viz ČJ) 

M - Přijímačky v pohodě 2020 - str. 51 - 65 

Pořád platí jakékoli testy na stránkách Cermatu nebo Scia. 

OBECNÉ Od tohoto týdne začíná online vyučování. Máte to naplánováno úterý – 

pátek. Jelikož je v pátek státní svátek, přesunuli vyučující výjimečně 

výuku do jiného dne.  
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