
Plán učiva 
9. A 

15. - 19. 6. 2020 

Český jazyk Závěrečné opakování a procvičování učiva 

Lit.: literatura 20. století 

Sloh: Shrnutí slohových útvarů 

Anglický jazyk SLN: 5B - An unusual place to stay 

POK: 5B - An unusual place to stay 

Španělský jazyk Souhrnné opakování 9. třída 

Německý jazyk Perfektum nepravidelných sloves, učeb. str. 74, PS str. 78,79 

Matematika Goniometrické funkce. 

Přírodopis Ekologie 

Vybrat minimálně 1 video, podívat se na něj a zkusit si na to 
vytvořit nějaký názor, který umíte obhájit. 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/ekologie?stranka=4 

Fyzika Oko, lupa, mikroskop str. 115 - 123 

Chemie Výroba papíru 
https://www.youtube.com/watch?v=v1UH_JYUsQw    

Odvrácená tvář chemie  

https://www.youtube.com/watch?v=01Jd2np8cxk    

Dějepis Souhrnné opakování 9. ročníku 

Zeměpis 
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSg

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/ekologie?stranka=4
https://www.youtube.com/watch?v=v1UH_JYUsQw
https://www.youtube.com/watch?v=01Jd2np8cxk
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


UAlvClDY/view?usp=sharing 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Umění kolem nás 

HV Hudba v našem životě 

TV  

Člověk a svět práce Spotřební koš 

VO Globální svět 

přednáška 
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witn
ess_to_modern_slavery?language=cs#t-87488 

IKT Ověřování informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery?language=cs#t-87488
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery?language=cs#t-87488


8. - 12. 6. 2020 

Český jazyk Shrnutí učiva, rozbor testů z přijímacího řízení 

Lit.: Česká literatura 20. století 

Sloh. Přesvědčování a manipulace- pokračování, shrnutí 

Anglický jazyk SLN: U5A Jake goes shopping. Passive voice 

POK:U5A Jake goes shopping. Passive voice 

Španělský jazyk Všichni - repaso U 1-12 

Německý jazyk Perfektum nepravidelných sloves, učeb. str. 73, PS str. 76 

Matematika Rozbor testu z přijímacího řízení. Goniometrické funkce. 

Přírodopis Ekologie 

Ekologická stopa - výpočet - podívejte se na odkaz a vypočítejte 
svou ekostopu. V učebně bude otázka, jakou máte vy ekostopu, 
co vám vyšlo?                

https://www.hra-o-zemi.cz/ 

Fyzika Čočky str. 110 - 114 

https://www.youtube.com/watch?v=rFZQ-zsOgro   
 https://www.youtube.com/watch?v=SbleRbvJRHs        

Chemie Chemické výroby : 

cukr https://www.youtube.com/watch?v=_EquHl0QF6A   

pivo https://www.youtube.com/watch?v=jVKl_NVmVs8 

Dějepis Věda a technika 60.-90.let (učebnice strana 115, 116). 

Globální problémy dneška (učebnice strana 118, 119). 

Zeměpis 
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSg

UAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

https://www.hra-o-zemi.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=rFZQ-zsOgro
https://www.youtube.com/watch?v=SbleRbvJRHs
https://www.youtube.com/watch?v=_EquHl0QF6A
https://www.youtube.com/watch?v=jVKl_NVmVs8
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


VV Galerie, muzea - sbírky 

HV Hudba v našem životě 

TV  

Člověk a svět práce  

VO Globální svět 

Film Just eat it …o plýtvání jídlem                                          
https://www.jsns.cz/lekce/146384-just-eat-it#film 

IKT Ověřování informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jsns.cz/lekce/146384-just-eat-it#film


1. 6. - 5. 6. 2020 

Český jazyk Testy - příprava na přijímací zkoušky 

Lit: Literatura 20. století 

sloh: Přesvědčování a manipulace 

Anglický jazyk POK - Request, My hobby 

SLN - 4D Murder at the theatre 

Španělský jazyk ŠJ1- U 1-4-  repaso AR, ER, IR. SER, estar, hay. 

ŠJ2 - U 1-2 - repaso AR, ER, IR. 

Německý jazyk PS str. 75 cv. 11,12 Uč. str. 72, Stupńování příd. jmen 

Matematika Test 2018 - druhý náhradní vyplnění, rozbor testu 2018 
1.náhradní termín. Logické úlohy. Dobrovolné hodiny navíc 
(každý den 60minut na meet), kde rozebereme testy z let 2019. 

Přírodopis Ekologie - Vztahy mezi organismy - udělat si z videa poznámky do 
sešitu: 
https://www.youtube.com/watch?v=dZumcJ5bmy8&list=PLu9Y
mWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=12 

Fyzika Lom světla - učebnice str. 104 - 108, videa 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlRhgXoZDks
 https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY    

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

Chemie Plasty - učebnice str. 55 - 56, video 
https://www.youtube.com/watch?v=V1jLc_Mibnk 

Detergenty - videa 
https://www.youtube.com/watch?v=OSmwSdwYM7s 

https://www.youtube.com/watch?v=T-ElI12EQRs 

Dějepis Věda a technika 60.-90.let - Jaderný výzkum, Lidé míří do vesmíru 

(učebnice strana 113, 114). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

https://www.youtube.com/watch?v=dZumcJ5bmy8&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=dZumcJ5bmy8&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ZlRhgXoZDks
https://www.youtube.com/watch?v=ZlRhgXoZDks
https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY
https://www.youtube.com/watch?v=qu_KJJmbDXo
https://www.youtube.com/watch?v=V1jLc_Mibnk
https://www.youtube.com/watch?v=OSmwSdwYM7s
https://www.youtube.com/watch?v=T-ElI12EQRs
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Sbírky výtvarného umění, muzea, galerie 

HV Hudební díla  - rozlišení 

TV Individuální rozvoj pohybových dovedností a schopností 

Člověk a svět práce Spotřební koš 

VO Globální svět - Video HOME/DOMOV                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=oCROus_AJTo 

IKT Analýza pravdivosti informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=oCROus_AJTo


25. - 29. 5. 2020        

Český jazyk Vsuvka 

Souvětí souřadné, testy 

Lit.: Literatura 1. poloviny 20. století 

Sloh: Rozhovor - pokračování 

Anglický jazyk SLN: 4D Murder at the theatre. WB 40-41 

POK/DAN -Requests - SB 48, WB - 38 

Španělský jazyk 9AB -ŠJ1 -Zopakovat preposiciones Unidad 1-12, Cuadernos de 
ejercicios - 81/12 

9AB - ŠJ2 - Antónimos - cuaderno de ejercicios - 81/14 

Německý jazyk CICH-Stupńování přídavných jmen, PS- str. 75, Uč. str. 72, cv. 9,10 

Matematika Rozbor testu 2018, logické úlohy. 

Přírodopis Ekologie - viz Google classroom - Muž, který sázel stromy 

Fyzika Zobrazení zrcadly 

Odkaz na video – duté zrcadlo  https://youtu.be/lpWzwp4mV6Q 

Odkaz na video – vypuklé zrcadlo  https://youtu.be/1wbjzuD_-p8 

 

Chemie Bílkoviny 

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

Výživa a metabolismus uč str. 78 - 79, video 

https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY   

 

Dějepis První léta demokracie a svobody (učebnice strana 108, 109, 110, 

111, 112). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

https://youtu.be/lpWzwp4mV6Q
https://youtu.be/1wbjzuD_-p8
https://www.youtube.com/watch?v=jFghUSh_tlM
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Muzea - sbírky výtvarného umění 

HV Hudební díla 

TV  

Člověk a svět práce  

VO Pracovní právo - odevzdávají práci 

IKT Porovnávání informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


18. - 22. 5. 2020      

Český jazyk Souvětí souřadné s více než dvěma větami 

Lit.: Avantgarda a modernismus 

Sloh: Rozhovor - dokončení 

Anglický jazyk SLN: 4C- Requests. Separating phrasal verbs 

POK/HLN: 4B - Gerunds 

Španělský jazyk 9AB - ŠJ1 - Manual página 103/8a,b,c 

9AB - ŠJ2 - manual página 104/11 - popsat obrázky 

Německý jazyk CICH- stupńování příd. jmen, učeb. str. 71, PS str. 75 

Matematika Příprava na přijímací zkoušky. Testy z let 2018 a jejich rozbor. 

Přírodopis Geologický vývoj ČR + uč. str. 112-120 

https://www.youtube.com/watch?v=1JrBiIiT4D8&list=PLu9YmW
HGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=16     
https://www.youtube.com/watch?v=_RALWGG4Wy0&list=PLu9Y
mWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=17  

Fyzika Odraz světla - učebnice str.101 - 103, video 

https://youtu.be/5ZyJGL-_Jaw 

https://youtu.be/GmO0TZOxyJ8 

Chemie Tuky - učebnice str. 64 - 65, video 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2tmS0p1TIiY 

 

Dějepis Vstříc sjednocené Evropě (učebnice strana 104, 105, 106, 107). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

https://www.youtube.com/watch?v=1JrBiIiT4D8&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=1JrBiIiT4D8&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=1JrBiIiT4D8&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=1JrBiIiT4D8&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=16
https://youtu.be/5ZyJGL-_Jaw
https://youtu.be/GmO0TZOxyJ8
https://www.youtube.com/watch?v=lPwhV_BDffU
https://www.youtube.com/watch?v=2tmS0p1TIiY
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


VV Světové galerie - pokračování 

HV Hudební festivaly v ČR 

TV Individuální zdokonalení pohybových schopností a rozvoj 
pohybových dovedností 

Člověk a svět práce Rodinný rozpočet 

VO Pracovní právo - pokračují v zadané práci 

IKT Důvěryhodnost informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. - 15. 5. 2020        

Český jazyk Stavba textová - opakování o souvětí souřadném 

Lit.: Novoromantismus, avantgarda a modernismus 

Sloh: Rozhovor - pokračování 

Anglický jazyk SLN - 4B - Jobs, Gerunds 

POK - Correction of handout - tenses, Gerunds,  

Španělský jazyk ŠJ1 - PS - 78/3 - dej do pasada - pozor, kde je pretérito perfecto a 
kde indefinido 

ŠJ2 - 80/9 - napiš, co je na obrázcích - en espaňol 

Německý jazyk Učebnice str. 70, Prac. sešit str. 74, Pravidelná slovesa- 
Perfektum 

Matematika Příprava na přijímací zkoušky - testy z let 2018, řešení úloh, které 
dělaly problém. Na půlených hodinách souhrnné opakování. 

Přírodopis Video dinosauři 
https://www.youtube.com/watch?v=X8Tsa8XvcOU 

Fyzika Světelné jevy - str.87, 101 

video https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM 

Chemie Sacharidy - uč. str. 62 - 63 

video https://www.youtube.com/watch?v=cp4Gqt9CpqY 

https://www.youtube.com/watch?v=AlwTxI1WEGM 

Dějepis Od “Pražského jara” po “Sametovou revoluci” (učebnice strana 
98, 99, 100, 101, 102). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

https://www.youtube.com/watch?v=X8Tsa8XvcOU
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
https://www.youtube.com/watch?v=cp4Gqt9CpqY
https://www.youtube.com/watch?v=AlwTxI1WEGM
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


VV Výtvarné galerie 

HV Současné hudební skupiny - různé žánry 

TV  

Člověk a svět práce  

VO Pracovní právo - pokračují v zadané práci 

IKT validace informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. - 7. 5. 2020 

Český jazyk Hlavní zásady českého slovosledu, činitel mluvnický a zvukový 

Lit.: Teorie literatury - žánry dramatu, divadlo 

Sloh: Rozhovor 

Anglický jazyk SLN: Revize neodevzdaných úkolů. Testování spojení přes Google 
Meet 

POK: Kontrola domácích úkolů 

Španělský jazyk  ŠJ1 - PS 78/1 

ŠJ2 - PS 80/7 - popsat aktivitu slovesem 

Německý jazyk Učebnice str. 70, pracovní sešit str. 72, Perfektum 

Matematika Test cermat 2017 druhý náhradní, videa na opravu předchozích 
testů, video algebraické výrazy. 

Přírodopis Éry života na Zemi - pokračovat v práci na prezentaci a 
odevzdávat 

Fyzika Procvičování - jaderná energetika (hodina v týdnu není) 

Chemie Souhrnné opakování - deriváty uhlovodíků 

https://youtu.be/nsel2T__3fk 

https://youtu.be/VmVC1WBevlI 

Pracovní list do 11.5. 

Dějepis Hlavní místa konfliktů (učebnice strana 95, 96, 97). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Klasicismus - malíři 

https://youtu.be/nsel2T__3fk
https://youtu.be/VmVC1WBevlI
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


HV Hudební festivaly vážné hudby 

 

TV  

 

Člověk a svět práce Domácí rozpočet 

VO PRACOVNÍ PRÁVO  

Prezentace Pracovní právo + s úkoly a videm 

Testík v google forms - nejdříve nutné shlédnout prezentaci 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_mcdryWL94NhV
YeURY5xBslG2yhX3pGO6UxrI_53aAjQqFQ/viewform?usp=sf_link 

IKT web ČT EDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_mcdryWL94NhVYeURY5xBslG2yhX3pGO6UxrI_53aAjQqFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_mcdryWL94NhVYeURY5xBslG2yhX3pGO6UxrI_53aAjQqFQ/viewform?usp=sf_link


27. - 30. 4. 2020              

Český jazyk Ověřovací test, Hlavní zásady českého slovosledu, 

Rozhovor 

Literatura od 40. let do 60. let 20. století 

Anglický jazyk SLN: Jobs - SB 46-47, WB - do str. 37 

POK - Jobs, new words, revision - tenses - handout 

Španělský jazyk 9AB - ŠJ1 - Učebnice 103/7 - přeložit 

9AB - ŠJ2 - Věty na slovesa v učebnici strana 102 

Německý jazyk CICH Perfektum pravidelných sloves, učeb. str. 69, str. 70, PS str. 
72, 73, cv. 7 

Matematika Testy 2017 (náhradní termíny) + videa. Na půlených hodinách 
souhrnné opakování na přijímací zkoušky. 

Přírodopis Éry vývoje Země - pokračují v práci na prezentaci       

Fyzika Procvičování - jaderná energetika (hodina v týdnu není), 

pracovní list jaderná elektrárna do 6.5. 

Chemie Procvičování - deriváty uhlovodíků 

https://youtu.be/nsel2T__3fk 

https://youtu.be/VmVC1WBevlI 

pracovní list do 29.4. 

Dějepis Vztahy mezi Východem a Západem v době studené války 
(učebnice stran 92, 93, 94). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

https://youtu.be/nsel2T__3fk
https://youtu.be/VmVC1WBevlI
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


VV Klasicismus ve výtvarném umění 

HV Hudební festivaly 

TV Relaxační techniky 

Člověk a svět práce  

VO Finanční gramotnost - Otázky k Fin. Gramotnosti - vypracovávají 
po celý měsíc duben 

IKT Posouzení ČT EDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. - 24. 4. 2020        

Český jazyk Složitější jazykové rozbory 

Nezákladové VČ 

Rozšiřování větných členů 

Generace Karla Čapka 

Anglický jazyk SLN - Unit 3 Revision/Progress Check, Unit 4 - vocab 4A, 4B 

POK - Unit 4 - Can I ask, new words 

Španělský jazyk 9AB ŠJ1 - repaso verbos manual página 104 

9AB - ŠJ2 - Carta - učeb.str.100 - vypsat slovíčka 

Německý jazyk Cich-učeb. str. 68 + 69, prac. sešit str. 72 

Matematika Příprava na přijímací zkoušky - testy z let 2017 + doplňující videa. 
Na dělených hodinách souhrnné opakování. 

Přírodopis Pracují na prezentaci Éry vývoje života na Zemi - zadané minulý 
týden 

Fyzika Jaderná energetika, uč. str.141 - 148 

https://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/kap3.ht
m 

pracovní list - jaderná elektrárna do 6.5. 

Chemie Procvičování - karboxylové kyseliny 

https://zs-zelatovska.cz/upload/12709423170vy-52-inovace-344-
karboxylove-kyseliny.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=UnxUbprPih8 

 

pracovní list do 29.4. 

Dějepis Budování socialismu v Československé republice (učebnice strana 
88, 89, 90, 91). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

https://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/kap3.htm
https://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/kap3.htm
https://zs-zelatovska.cz/upload/12709423170vy-52-inovace-344-karboxylove-kyseliny.pdf
https://zs-zelatovska.cz/upload/12709423170vy-52-inovace-344-karboxylove-kyseliny.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UnxUbprPih8
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Generace ND - sochaři 

HV Význam lidové písně - počátky 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

Člověk a svět práce Trh práce, nezaměstnanost, přijímací zkoušky 

VO Otázky k Finanční Gramotnosti - vypracovávají po celý měsíc 
duben 

IKT Rozbor EDU webů ČT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


14. - 17. 4. 2020       

Český jazyk Tvoření vět, složitější jazykové rozbory, válečná literatura, referát 

Anglický jazyk POK - Unit 4 - 4A 

SLN - The skydiver, U3 Revision, U3 Progress check 

Španělský jazyk U12 - pasado - změny v pravopise 

Německý jazyk CICH- Test- Lektion 7, Lektion 8- Uč. str. 67,68 PS str. 72,73 

Matematika Příprava na přijímací zkoušky - testy 2017, souhrnné 
procvičování. 
Video - číselné výrazy, procvičování. 

Přírodopis 1) Videa od pana učitele: 
https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc&list=PLu9Ym
WHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=9 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1EBy603fZ7k&list=PLu9Ym
WHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=13 

                        https://www.youtube.com/watch?v=q-
nLSIhidlM&list=PLu9YmWHGvyyuVW-
bblLPX3KkcYvOexALb&index=14 

                   https://www.youtube.com/watch?v=rk-
2EwnevjY&list=PLu9YmWHGvyyuVW-
bblLPX3KkcYvOexALb&index=15 

                                                                                                         2) 
Vytvoření prezentace na 1 období - vybrat si buď Prahory, 
Starohory nebo Prvohory nebo Druhohory nebo Třetihory nebo 
Čtvrtohory. Prezentace bude mít min. 6 snímků, psané vlastními 
slovy, uvedené zdroje, obrázky, obsah: jaké bylo postavení 
kontinentů v této době, vrásnění, vymírání,  jaká tam žila zvířata 
a rostly rostliny - odevzdávat do 15.5.                                

Fyzika Jaderná elektrárna uč. str. 125 - 146, 

video Jak funguje jaderná elektrárna (Nezkreslená věda), 

https://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k35.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1EBy603fZ7k&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=1EBy603fZ7k&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=q-nLSIhidlM&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=q-nLSIhidlM&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=q-nLSIhidlM&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=15
https://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k35.htm


Chemie Karboxylové kyseliny uč. str. 51 - 53 

prezentace  

https://zs-zelatovska.cz/upload/12709423170vy-52-inovace-344-
karboxylove-kyseliny.pdf 

video https://www.youtube.com/watch?v=UnxUbprPih8 

Dějepis Československo na rozcestí - Změny v hospodářství, Poslední 
demokratické volby, Konec demokracie v Československu 
(učebnice strana 86, 87). 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Referáty - Generace ND 

HV Lidové písně 

TV Individuální sporty 

Člověk a svět práce  

VO Finanční gramotnost 

Otázky k Fin. Gramotnosti - vypracovávají a posílají nazpět 
pracovní list - mají na to měsíc duben. Odevzdat nejpozději 1.5.  

 

Pustit si nějaká videa z tohoto webu týkající se Hospodaření, 
např. Inflace, Principy konzumní společnosti, Dluhy a osobní 
bankrot https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/clovek-a-
spolecnost?tema=hospodareni-a-ekonomika 

IKT Prezentace ČT Edu 

 

 

https://zs-zelatovska.cz/upload/12709423170vy-52-inovace-344-karboxylove-kyseliny.pdf
https://zs-zelatovska.cz/upload/12709423170vy-52-inovace-344-karboxylove-kyseliny.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UnxUbprPih8
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/clovek-a-spolecnost?tema=hospodareni-a-ekonomika
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/clovek-a-spolecnost?tema=hospodareni-a-ekonomika


6. - 8. 4. 2020       

Český jazyk 
Složitější jazykové rozbory, pravopis 

Anglický jazyk 
POK- Projekt Activity Centre 

SLN - The Skydiver 

Španělský jazyk ŠJ1 - U12 - pág.99- překlad dopisu 

ŠJ 2 - U12 - pág.99 - vypsat slovíčka z dopisu 

Německý jazyk Opakování lekce 7, opakování slovíčka lekce 7 

Matematika Procvičování látky číselné výrazy (video+PL) 
Úlohy o věku 

Přírodopis Půda, Éry vývoje Země - opakovat si podle učebnice, další úkoly 
budou po Velikonocích 

Fyzika Procvičování-dokončení pracovního listu Radioaktivita, jaderná 
elektrárna (učebnice, video Jak funguje jaderná elektrárna) 

Chemie Procvičování-karbonylové sloučeniny (učebnice, prezentace, 
dokončení pracovního listu) 

Dějepis Opakování - Od rozdělení ke sbližování - Rozdělená Evropa. 

Dodělat všechny úkoly a poslat ke kontrole. 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Dokončení referátu - Generace ND 

HV Shrnutí romantismu 

TV Individuální zdokonalování pohybových dovedností a schopností 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


Člověk a svět práce Trh práce 

VO Velikonoční prázdniny, ale mohou si pustit: 

Pustit si nějaká videa z tohoto webu týkající se Hospodaření, 
např. Inflace, Principy konzumní společnosti, Dluhy a osobní 
bankrot https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/clovek-a-
spolecnost?tema=hospodareni-a-ekonomika 

 

IKT https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/2-stupen-zs 
seznamte se se strukturou webu, s jeho nabídkou a popište v 
prezentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/clovek-a-spolecnost?tema=hospodareni-a-ekonomika
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/clovek-a-spolecnost?tema=hospodareni-a-ekonomika
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/2-stupen-zs


30. 3. – 3. 4. 2020 
Český jazyk Jazykový rozbor, pravopisné cvičení, cermatový test, ověřovací test 

(uč. Str. 114), Tvoření vět 

Španělský jazyk 9. AB (od 4. třídy) – dokončit cvičení v učebnici 96/7. 96/8 – Que 
hicieron el sábaso y el domingo. Písemně do sešitu. U každého 3 
věty. 
9. AB – ( od 7. třídy) – dokončit cvičení 7 v učebnici na straně 96. 

Německý jazyk 9.A / 9.B 
Lektion 7- Das Wetter heute 
Časování slovesa tragen, kopie neprav. sloves trénink. 
Učebnice str. 64, cv. 11 + str. 65 
Pracovní sešit str. 67, cv. 13 +str. 69- opakovací test 
Online trénování 
 

Anglický jazyk (SLN) 
- SB 36/4 abc přečíst, poslechnout na   
https://elt.oup.com/student/project/level5/?cc=cz&selLanguage=cs  
4c písemně do sešitu - vždy YES/NO + věta, jak osoba reagovala. E-
mailem 
- WB 28 - neposílat 
- Reflexive pronouns- opsat věty SB 37 zelený rámeček + 
procvičit https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/pronouns/reflexive_pronouns.htm 
  
 (POK)  
Present perfect tense – negativ, rozdíl oproti minulému času 
 

Matematika Příprava na přijímací zkoušky – testy z let 2016, na půlených 
hodinách souhrnné opakování 

Přírodopis Éry vývoje Země – přečtou si kapitolu v učebnici str. 103 – 111. Tuto 
hodinu jen přečíst. 

Fyzika - využití radioaktivity (odkaz, učebnice) 
- jaderné štěpení (odkaz, učebnice) 

Chemie - karbonylové sloučeniny (odkaz, učebnice) 
- procvičování – karbonylové sloučeniny (pracovní list v příloze) 

Dějepis Československo na rozcestí – Odsun Němců, Návrat Židů a Romů 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054 
záložka pro 9. třídy 
 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 

VV Generace ND - pokračování 

HV Hudební romantismus - referáty 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

Člověk a svět práce  

https://elt.oup.com/student/project/level5/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/pronouns/reflexive_pronouns.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/pronouns/reflexive_pronouns.htm
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054


VO Finanční gramotnost – pustí si Nezkreslenou vědu – Finanční 
gramotnost a odpoví na pár otázek, které jim ve wordu pošlu. 
Rozdělí si práci na 2 hodiny, tzn. že jednu hodinu koukají a další 
týden vypracovávají a posílají zpět otázky. 
https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-
WXoM&feature=youtu.be 

IKT Dokončování prezentace 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM&feature=youtu.be


23. 3. – 27. 3. 2020 
Český jazyk Souvětí podřadné, grafické znázornění, VH, VV, pravopisná úskalí 

Španělský jazyk 9AB (od 4. třídy) – Překlad – UČ str. 98, verbos en pasado 
UČ.str.96/a,b,c 
9AB (od 7. třídy) – Překlad Hernán Cortéz – UČ. Str. 98 
 

Německý jazyk Lektion 7- Das Wetter heute, Kleidung 
Učebnice str. 63, str. 64 
Kopie- Kleidung 
Pracovní sešit str. 66, 67 
Online procvičování výslovnost 
 

Anglický jazyk Warning and advice – podmínkové věty – procvičování v pracovním 
sešitě, čtení s porozuměním (POK) 

 
SB 36/3 - do sešitu English, alespoň tři věci ke každému slovesu 
- WB 27 
- GATE March - Everyday English str. 26 - poslech na bridge-
online.cz, přiřadit definice, přímo do časopisu - nemusíte posílat 
(SLN) 

 

Matematika Příprava na přijímací zkoušky – testy z let 2015, na půlených 
hodinách souhrnné opakování 

 

Přírodopis Půda – učebnice str. 80-82, dostanou i odkaz na udělané výpisky a 
videa 

 

Fyzika Kontrola domácího úkolu = pracovní list polovodiče 
- radioaktivita – učebnice, video Nezkreslená věda 
 

Chemie Hydroxyderiváty (prezentace v příloze) 
Procvičování = halogenderiváty, hydroxyderiváty (pracovní list 
v příloze) 
 

Dějepis Varšavská smlouva, Studená válka v Asii, Situace v Číně, Zánik 
koloniálních mocností – Etapy dekolonizace, Problémy nových 
států 

 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

záložka pro 9. ročník 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 
VV Malíři Národního divadla 

HV Hudební romantismus 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


TV Individuální příprava pro zlepšení pohybových schopností a dovedností 

 

Člověk a svět práce Životopis, motivační dopis 

VO Finanční gramotnost – dodělávají svůj rozpočet, viz minulá hodina 

 

IKT Dokončení prezentace o prevenci koronaviru 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 

 

 

 

 

 

 


