
Týdenní plán třídy 9. A 
třídní učitel Mgr. Jan Petřík 

23. 3. – 27. 3. 2020 

Výchovy (UaK – HV, UaK – VV, TV) a PČ dle potřeby. 

 
 
 

Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

Zeměpis 
(PEJ) 

 
 
Ústecký 
kraj 

● Samostatný 
zápis do sešitu 
strana 50 a 51 

            z učebnice  
● Opakování 

Ústeckého 
kraje + práce 
s mapou 

 

 
 
 
 

Odpověz na otázky 
zde 

 
Video na Ústecký 

kraj zde 

Součást testu 

Dějepis Evropané 
obnovují 
města str. 
100, 101 

Věda - 
objevy pro 
život str. 
102, 103 

 

 
 
 

Výpisky najdeš v 
příloze na emailu 

str. 17 
Dobrovolně: 
str. 16 
 
 
str. 19 
Dobrovolně: 
str. 18 

● První Čech - 
Nobelova cena 
- Video ZDE 

 
 

● První 
klonovaná ovce 
- video ZDE 

 

Kontrola PS po 
příchodu do školy 
 
 
 
Kontrola vedení 
výpisků po 
příchodu do školy 

Český jazyk  
Přísudek 
 
 

ofoť nebo přepiš 
tabulku - s.70 

Uč.cv.1a,b/s.
70 do šk. seš. 
PS cv.4a/39 
PS cv.5/39 - 
pravopis  

Dobrovolné - 
procvičování na 
www.skolasnadhled
em.cz , zadej kód 
vpravo dole v PS 
 
Pro ty, kdo budou 
dělat přijímačky z 
čj - online testy z 
minulých let: 
https://www.statnip
rijimacky.cz/cestina/
ctyrlete-obory 
 
 
 
 

kontrola výpisků 
po příchodu do 
školy 

https://drive.google.com/open?id=1ltmi7IJLDKJamkJggmxCJ6gb6pVr5eIl
https://www.youtube.com/watch?v=-ABw2y3bTe8
https://www.stream.cz/slavnedny/10003983-den-kdy-prvni-cech-ziskal-nobelovu-cenu-26-rijen
http://old.stream.cz/slavnedny/562772-22-unor-den-kdy-svet-poznal-prvni-klonovanou-ovci
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory
https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory
https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory


Literatura  
Čti 
COKOLIV 
a dávej na 
Padlet 
 
 

  Platí během celého 
domácího 
vzdělávání 

Schválení na 
Padletu 

Anglický 
jazyk 

Jobs 
 
 
 
 
učebnice 
str. 52 - 
přečíst 
článek 

 
 
 
 
 
 
- učebnice str. 52/1, 2 
- napsat několik vět o 
tom kapesném a 
brigádách u nás, 
případně se podělit o 
vlastní zkušenosti 

- klíč ke 
cvičením z 
minulého 
týdne je zde 
- PS 40, 1, 2, 
41/4, 5 

  

Chemie 
 
 
 
 
 
 
 

Ropa - 
opakování 

osvěž si znalosti o ropě 
ve známém  videu 
 
pracovní list Ropa z 
minulého týdne - 
vypracované odpovědi 
na otázky vyfoť a zašli 
na mail vyučující (stačí 
podoba 1-a, 2-d atd.) 

 -zkus si online test 
 
 
 
-na str. 40 v 
učebnici si přečti o 
vlastnostech 
benzinu a nafty 

kontrola sešitů, 
test 
 
 

Alkeny - 
uč. str. 41 
- 42 - číst 
 
 

do školního sešitu si 
opiš tento zápis z 
prezentace, přepiš do 
sešitu i úkol na jejím 
konci (celé věty) 

do školního 
sešitu si opiš 
tabulku 
vzorců alkenů 
ze str. 41 
nahoře 

podívej se na video 
o přípravě a 
vlastnostech etenu 
 
 

kontrola sešitů 

Přírodopis 
 
 
 
 

Zemětřes
ení 
učebnice 
str. 44-47 - 
číst 

opiš si zápis z této 
prezentace (jenom 
text) 

uč. str. 45 - 
opiš si 
tabulku 
Richterovy 
stupnice 
zemětřesení 

pokud chceš,  
zkus si online testy 
zde  nebo  zde 
------------------------ 
podívej se na video 
o příčinách vzniku 
zemětřesení 
------------------------ 
přístup k online 
interaktivní učebnici 
zde 

kontrola sešitů 

 
Tělesná 
výchova 
(PEJ) 
 

5 
Tibeťanů  

Při cvičení je velmi 
důležité i dýchání. 
Dbejte na to aby bylo 
plynulé, hluboké a 
pomalé. Před cvičením 
se nezapomeňte řádně 
rozcvičit. Udělejte pár 
pohybů na zahřátí 
svalů a kloubů (např. 
pár dřepů, úklony). 

Cviky si zkus 
zapamatovat.  

Popis cvičení 
najdete zde.  

 

https://drive.google.com/open?id=1kzyDeuz0EiKrdDa95Rl5kN711TsDuupiga9ZGa-myII
https://www.youtube.com/watch?v=NlTglhzaNyE
https://drive.google.com/open?id=1fNPgMWWehFXpEP36oaoxYZ4gcD9rindP
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1853
https://drive.google.com/open?id=1li3KI50NJfbAGG5svLAOhIaTvSNZ8LPs
https://www.youtube.com/watch?v=JkwWPY8bf_g
https://drive.google.com/open?id=1ZCcp89JUpap9aUhkX37GcaN9kAI1LjBH
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2055
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2056
https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg
https://www.youtube.com/watch?v=uHIVwIGwlik
https://www.youtube.com/watch?v=71jaJu0dc98


Tělesná 
výchova 
(FIK) 

Cvičení 
na 
posilování 
celého 
těla - 
začátečníci  
 

Opakujte toto cvičení 
alespoň 3x za týden  

 Odkaz na cvičení 

ZDE  
 

 
Německý 
jazyk 
 

Obst und 
Gemüse 

Projekt Obst und 
Gemüse - na papír 
nebo do sešitu nakresli 
a popiš 10 druhů ovoce 
a 10 druhů zeleniny 

 Slovní zásoba: uč. a 
PS 3. lekce nebo na 
dum.rvp.cz/material
y/das-obst-das-gem
use.html 
www.nemecky.net - 
křížovky Essen, 
Obst, Gemüse  
popř. 
www.testpark.cz - 
němčina - slovíčka 
jídlo a pití + slovník 

Vypracované 
projekty ofotit a 
poslat vyučující 
NEBO kontrola ve 
škole 

 
Hudební 
výchova 
 
 

Dobrovol
ná práce 

Stále můžeš pracovat 
na referátech - viz 
týdenní plány 16.-20.3. 
NEBO si vyzkoušej 
online hudební testík 

 Tipy na online testy: 
www.testpark.cz - 
hudba 
www.rvp.cz- DUM - 
základní vzdělávání 
- umění a kultura - 
2. (ale i 1.) stupeň - 
HV 

Jestli objevíš jiný 
hudební test nebo 
tip, budeme rádi, 
když ho ve škole 
předvedeš 

 
Praktické 
činnosti - 
dívky (Ilk) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pokračuj v zadaném 
úkolu - Fotorecept - 
nepečený dezert - 
zašli ve wordu do 
31.3. na mail 
vyučující 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika  
 
 

Věty o 
podobnost
i 
trojúhelník
ů 
uč.2 
str.37-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad D 
str.40 
 

23.-27.3. 
Nadpis: 
Věty o podobnosti 
trojúhelníků 
-opsat rámeček str.37 
Podobné trokúhelníky 
-opsat rámečky Věta 
sss,Věta sus, Věta uu 
str.38+39 
-vypracuj 
str.39cv.1ústně+písem
ně 2+3+40/4 
 
podle něj vyřeš 
písemně str.41/7+8+9 
 
podle něj písemně 
str.42 
cv.10+11+12+13+14 
 

  
 
 
 
 
 
 
Zhlédni video 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhlédni video 2  
Zhlédni video 3 

 

 

 

 

 

Příklady z 
učebnice budou 
součástí testu po 
návratu do školy 

Příklady z 
učebnice budou 
součástí testu 
po návratu do 
školy 

https://www.youtube.com/watch?v=mgzMD1tm9p0
http://www.nemecky.net/
http://www.testpark.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=EPnwpPYMXRo
https://www.youtube.com/watch?v=rApW6yCzVtY
https://www.youtube.com/watch?v=1I87yuVlfXo


Příklad F 
str.42 = 
Dělení 
úsečky 
 
 
Další 
informace 
průběžně 
emailem 
pošlu 

 
 
 

 

 

Vv      

Fyzika Naše 
Galaxie,Ml
éčná 
dráha, 
hvězdy 

str. 161-163 vyhledat a 
popsat 
pojmy-Galaxie,hvězda,
Mléčná dráha,prach, 
mlhovina,hvězdokupa 
Odpovědět na rozdíl 
mezi planetou a 
hvězdou, písemně 
zpracovat 2 libovolné 
hvězdy  a krátké 
zpracování  o Slunci 

 učebnice 
internet Wikipedia 
Youtube-libovolné 
video o hvězdách 

kontrola sešitu 
po příchodu do 
školy 

Informatika Excel    Materiály a 
zadání jsou ZDE 

Pracovní 
činnosti 
dílny (PEJ) 

     

Výchova k 
občanství 

Právní 
systém – 
trestní 
právo 

  Pokračuj v daném 
projektu + nové 
instrukce a úkoly v 
prezentaci  
Úkol z prezentace - 
komiks zde  

Kontrola projektu 
a úkolů po 
návratu do školy 

 

https://drive.google.com/file/d/1X-8MtwypsXIJNfGhoQnTKj25abMbIa2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1k5pSgfezlTY5RvhXdHc7kjRbtQ88lzhf
https://www.cak.cz/assets/story-o-slove.pdf

