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 TŘÍDA IX. 
  
 

PŘEDMĚT 
CíL  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T2 

Udělám si přehled, jak na tom 
jsem v pravopisu, tvarosloví, 

skladbě a slovotvorbě 

Mluvnice: Vyrobím společně se spolužáky plakáty přehledů, co 
už umíme v jednotlivých jazykových disciplínách.  
 
 
Literatura: Téma - poslání 

Vyrobil/a jsem společnými silami plakát toho, co 
už umíme z češtiny a uděla/a jsem si přehled, co 
už umím a co nás čeká. 
Učím se pracovat s textem, diskutovat na dané 
téma a argumentovat.  
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T2 
Opakování gramatiky a 

tvorba vět 

Project 2, Unit 1  
Opakování gramatiky a tvorba vět 

Zopakováno 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T2 
Naučím se základy 

předpřítomného času 

U 5: Experiences , str. 56- 59 Vím, jak se tvoří předpřítomný čas. 
Rozumím částečně, kdy se používá. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T2 

● Opakování výslovnosti - jazykolamy 
● Skupinové aktivity - hledání slov, psaní a čtení 

➔ Zpaměti říkám alespoň dva jazykolamy 
➔ Ve skupině jsem pracoval/a 

 



 

Upevnění výslovnosti 
Opakování čtení a psaní 

● Seznamujeme se novou učebnicí a pracovním sešitem 
 

 

MATEMATIKA 
T2 

Zopakovaní učiva z 8.třídy - 
algebraické výrazy 

● Pracovní list s typovými příklady 
● Učebnice z 8.třídy (Taktik)  

➔ Vím, které typové příklady jestě potřebuji 
procvičit, abych uspěl u přijímacích zkoušek  

PŘÍRODOPIS 
T2 

Opakování učiva z 8. třídy. 

Opakování biologie člověka - kosterní s., svalová s., dýchací s. Charakterizuji zopakované soustavy člověka, 
znám jejich stavbu a funkci. 

ZEMĚPIS 
T2 

Cílem je seznámit se s 
plánem učiva a společně se 
domluvit, jak to zvládneme. 

Začneme s opakováním 
učiva o ČR. 

Úvodní hodina, seznámení s plánem učiva. 
Poloha ČR, základní topografie ČR - přírodní poměry. 

Byl/a jsem seznámena s plánem učiva pro tento 
školní rok. 
Připomněl/a jsem si polohu, povrch a vodsto ČR. 

CHEMIE 
T2 

Opakování značek prvků. 
Seznámení s názvoslovím 

anorganické chemie. 
Seznámení s halogenidy. 

Testík na značky prvků. 
Procvičování koncovek oxidačních čísel.  
Dvouprvkové sloučeniny - halogenidy. 

(Opět) znám značky prvků. 
Umím koncovky oxidačních čísel, tzn. vyjmenuji 
je ve správném pořadí, poznám, o kterou 
koncovku jde a jakou  hodnotu oxidačního čísla 
značí. 
Vysvětlím, co je to halogenid. 

FYZIKA 
T2 

Stručně si projdeme učivo z 8. třídy, které jsme brali v rámci 
domácí výuky. Donést si sešit/zápisy z tohoto období! 

 

DĚJEPIS 
T2 

Severoamerické i jiné kolonie Anglického království 
Vznik USA - prvního moderního demokratického státu 

Poznal jsem výboje Anglie do Ameriky i jiných 
kontinentů a vím, se kterými evropskými zeměmi 
soupeřilo o vliv v nich. 

 



 

  Poznám život v anglických 
koloniích a dozvím se o 

vzniku USA 

Seznámil jsem se, jak žili lidé v Severní Americe 
v 17. a 18. století. 
Dozvěděl jsem se o Georgi Washingtonovi, válce 
za nezávislost a prohlášení nezávislosti 

 
Jiná sdělení 

T2 

Deváťáci, 
moc děkujeme za starostlivou péči o nové prvňáčky, velmi si Vašeho zodpovědného přístupu vážíme!  
N+D+M 
 
Kroužky: 
Přihlašování na kroužky bude spuštěno na odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle 13.9 do neděle 20.9. 
Některé kroužky mají svoji kapacitu účastníků, tedy může se stát, že kvůli obsazenosti už nebude možné se 
přihlásit. O termínu zahájení kroužků Vás budeme dle aktuální situace informovat. 
  
HROMADNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9. třídy proběhnou 22. 9. v 17 hodin. Budou zaměřeny především na volbu 
povolání a touto problematikou nás provede paní Ing. Šolcová. Těšíme se na Vás! 
 
 

Třídní mail: přihl. jméno: 7.zsdeblin@seznam.cz, heslo: Kolibrici7 

Odkaz na třídní sdílenou tabulku: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LudmNuppa7NyEc8_dqlkl8Q0xJI5BTofs3fVMEsBv0I/edit#gid=18906722
71 
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