
TÝDENNÍ PLÁN – 9. ROČNÍK 

25. 5. – 29. 5. 2020 

Č 

Online výuka: středa 11.00 – 11.20, vezměte si s sebou učebnici  

Čtvrtek: Kahoot 10.45 na pravopis i/y, s/z 

Mluvnice: Kahoot - máte zřízený účet na www.kahoot.com. Uživatelské 

jméno: zacilipovec@seznam.cz, heslo: cestina2020. Procvičte:  

Pravopis -ovi/-ovy 3 

Koncovky podstatných jmen 3 

Pravopis S/Z 3 

Výsledky zašlete zaráz na vesekate@seznam.cz.  

Sloh: Do konce tohoto týdne zaslat mluvní cvičení (Monika, Lucka U., 

Natka Z.) na vesekate@seznam.cz. 

Literatura: Do konce tohoto týdne zaslat referát (všichni kluci kromě 

Huslena) na vesekate@seznam.cz. 

 

M 

online výuka:  úterý  14:00 – 14:20 .  
Děkuji za zaslání PL - objem kuželu  - přikládám výsledky  pro kontrolu (u 

příkladu 3 je objem 75 360 cm3). Znovu si propočítejte, dopadlo to nic moc. 

Často chyběly výpočty. Chválím: pouze jediná  Lucka Kratochvílová - 

1 . Dú neposlali :  Škapa  

(omluven), Štéblová, Učňová (omluvena), Kala, Trávníček . 

Na vaši aktivitu při vypracovávání DÚ a při online výuce budu přihlížet 

při hodnocení za 2. pololetí na vysvědčení. 
1) Do školního sešitu aritmetiky napiš novou hodinu ( bez čísla) a datum 

a nadpis : Slovní úlohy - směsi , prostuduj v učebnici str. 66 + 67 +   opiš 

do ŠA str. 66/ Př. 1,2 šedý + str. 67/ Př. 3, 4 šedý 

2) Vypočítej příklady str. 66/cv. 1,2 ,3 oranž.  + str. 67/cv. 1,2,3,4 

modré  do ŠA 

3) Vypočítej   PL (3  složitější slovní úlohy ) - příloha - vybere se ve 

škole                              

4) Vypočítej  PL SÚ směsi - příloha  a nejpozději  do 30 .5.2020 pošli 

emailem  na  buchtova6@seznam.cz 
5) 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 

Do pátku 29. 5. mi pošli nafocený zápis pojmů, které byly zadávány od 

4. 5.  do 24. 5. – dotazy během online výuky. 

 

        A 

Online výuka: čtvrtek 11:55 –12:15         
1. Zkontroluj si a oprav W p.56/1 a W p.62/3. 

2. Milí žáci, bod číslo dva vám ukládá pracovat na prezentacích, aby byly 

téměř dokonalé. 

3. Přepiš do sešitu látku Nepřímé otázky. Tentokrát můžete všichni místo 

přepisování vlepit. Není v našem ŠVP, ale je velmi zajímavá, v učebnici a 

pracovním sešitě je vysvětlena. 

4. Pro žáky pracující ve smartu by měla být nachystaná 2 cvičení.  

Od neděle se úkoly, které měly být k dispozici do konce května, staly 

neaktivní, takže staré nebudete moci dovyplnit. Měli jste mít ještě týden k 
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jejich dokončení, jestli se situaci podaří vyřešit, budete na starých úkolech 

moci pracovat ještě do konce května. V opačném případě pracujte na nových 

úkolech. 

 

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 

Pracuj s učebnicí strana 59 až 62, přečti si text a připrav dotazy, tepelné 

motory shrneme během online výuky. 
 

D 

Online výuka Z a D: mimořádně středa 10:00 – 10:20 

DŮLEŽITÁ INFORMACE – VEŠKERÁ VAŠE UČAST A ČINNOST PŘI 

ONLINE VÝUCE – AKTIIVITA A PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ BUDE 

ZOHLEDNĚNA PŘI UZAVÍRÁNÍ KLASIFIKACE 2.POLOLETÍ 

1. Učebnice str. 56 a 57 – přečíst Domácí a zahraniční odboj – doplnit do 

pracovního listu 22 – 23 – odstavce – Domácí odboj, odbojové organizace, 

zahraniční odboj, českoslovenští vojáci na západě a východě. 

2. V příloze máte ke kontrole další doplněné listy – od války v Tichomoří po 

zločiny proti lidskosti. 

3. Abych od vás získal nějakou známku, vytvořte referát na téma 2. světová 

válka. Tím nemyslím, že se bude zaobírat celou válkou, ale že si vyberete 

nějakou část, která vás zaujala – osobnost, událost atd. Rozsah referátu jedna 

strana A4. Referát zašlete do 31.5.2020 na ondra.bus@seznam.cz.  Pokud ho 

schválím, získáte jedničku J 

 

Z 

Online výuka Z a D: mimořádně středa 10:00 – 10:20 

1. Zopakovat si minulou látku – stát, státní hranice, typy států podle 

suverenity. 

2. Učebnice str. 20 – 21 – Typy států podle hlavy státu a podle způsobu 

vlády - přečíst a doplnit do pracovního listu č. 9 – 10.   

3. V příloze je ke kontrole doplněná celá kapitola obyvatelstvo a sídla. 

 

 

 

 

 

 

CH 

Online výuka: čtvrtek 11:25 – 11:45 

Posílám řešení PL, kdo neodevzdal v termínu – nesplnil úkol. Na online 

výuku si připravte učebnici a sešit s následujícím zápisem: 

AMINOSLOUČENINY – jsou deriváty uhlovodíků, kde atomy H jsou 

nahrazeny skupinou NH2. Nejznámější zástupce – Methylamin – methamin 

– CH3NH2.vzniká hnitím bílkovin, páchnoucí plyn. Další zástupce – Anilin – 

C6H5NH2  - jedovatá kapalina, zapáchá, výroba barviv a léčiv. Patří sem i 

aminokyseliny – což jsou základní stavební jednotky bílkovin, které jsou 
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spojeny peptidickou vazbou – učebnice strana růžový rámeček nahoře – 

opsat do sešitu. 

 

 

 

 

 

       NJ 

Procvičte si  německé fráze  -

https://www.youtube.com/watch?v=1BdggziVzKg 

10 frází i s českým překladem mi pošlete přímo do mailu. 

e.vesella@seznam.cz do pátku 29. 5. 

Upozornění: Úkol z minulého týdne mi poslalo 10 žáků, které moc 

chválím a mají 1, 4 žáci mají N (nesplněno), 3 žáci jsou omluveni. 

Neplnění úkolu se promítne do závěrečné známky.  
Pokud neodpovím na mail do 24 hodin, pošlete znovu. 

 

 

PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠKY 

M - Zadání  jste dostali  ve škole. Uvidíme se v pátek 

29.5.2020   Připravte si dotazy - co nevychází, kde  potřebujete  poradit. 

Pořád platí jakékoli testy na stránkách Cermatu nebo Scia. 

 

 

 

OBECNÉ 

Chválím ty, kteří pilně pracují na projektech. Stále jsou ještě někteří, kteří se 

se svými garanty nespojili! Definitivní odevzdání je 10. června. Ještě 

upřesníme, zda se prezentace zašle třídní učitelce, nebo garantovi. Stále 

přichází v úvahu veřejná prezentace ve škole před učiteli.  
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