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TŘÍDA IX.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
T35

Skladba: VH x VV, druhy vedlejších vět Poznám VH od VV, vím, jak je značíme v souvětí.
Bezpečně poznám všechny druhy VV, znám hlavní
ukazatele, jak určitý druh VV poznám.

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T35
Ověřování znalostí:

Čtvrtek 13. 5. 2021 - test UNIT
5

Project 3, UNIT 5 Experiences
● Opakování slovní zásoby UNIT 5
● Present perfect vs Past simple
● Kontrola cvičení ve workbooku
● Test na probranou látku UNIT 5

1. Opakuji si slovíčka UNIT 5.
2. Opakuji si tvorbu a použití Present perfect.
3. Dopracuji zadaná cvičení ve workbooku.
4. Připravím se na test UNIT 5.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T35 Opakování, poslech a konverzace
Minulý a předpřítomný čas

Ochotně komunikuju.



NĚMECKÝ JAZYK
T35

Ověřování znalostí: ne

Wir sehen uns wieder!
Wir sprechen, schreiben und wiederholen.

Již jsme spolu probrali:

● préteritum
● způsobová slovesa
● předložky

Cíl na tento týden:

● Vyladíme se na němčinu - výslovnost.
● Zopakujeme, co jsme probírali.
● Tvoříme ve své skupině společný projekt.

MATEMATIKA
T35

Ověřování znalostí

Videohovor

Konzultace
dle domluvy

Podobnost
- podobnost trojúhelníků
- dělení úsečky na shodné části a v daném

poměru
Na hodiny si připravím:

- rýsovací potřeby (pravítko, kružítko, tužku,
gumu, úhloměr)

- sešit A4 (nelinkovaný)

Co bych měl mít již zvládnuto:
➔ vypočítám poloměr kružnice, znám-li její délku
➔ vypočítám poloměr kruhu, znám-li jeho obsah
➔ vypočítám objem a povrch těles (hranoly, válce)
➔ poznám podobné útvary

Na konci týdne mám hotovo:
➔ objasním věty o podobnosti trojúhelníků
➔ využívám podobnost trojúhelníků při řešení úloh
➔ využiji podobnosti k rozdělení úsečky na stejné

díly a v daném poměru

PŘÍRODOPIS
T35

Ověřování znalostí: -
Videohovor: -
Konzultace
dle domluvy

Období lidského života (ontogeneze - vývoj
jedince) - zadání v GC - PŘIPRAVTE SE NA
PREZENTOVÁNÍ!

Cíl pro tento týden:
➢ Charakterizuji jednotlivá období lidského života
➢ seznamuji se s J. G. Mendelem, jsem schopný/á o

něm říct 3 informace

ZEMĚPIS Město Cíl pro tento týden:



T35
Ověřování znalostí: -

Videohovor: -
Konzultace
dle domluvy

➢ uvádím klady a zápory života ve městě
➢ znám funkci města

CHEMIE
T35

Ověřování znalostí: -
Videohovor: -
Konzultace
dle domluvy

Redoxní reakce - opakování
Úvod do organické chemie
*Vzorce z anorganiky mohou být stále zkoušeny!

Cíl pro tento týden:
➢ stručně vysvětlím podstatu redoxních reakcí
➢ orientuji se v pojmech oxidace, redukce
➢ vyjádřím oxidaci a redukci na příkladech ch. reakcí
➢ osvětlím pojem ,,chemie uhlíku”

FYZIKA
T35

Ověřování znalostí:
Videohovor: ST 12:05-12:50

Jádro atomu a jaderné síly+opakování
Pá - TEST (snad již proběhne :-)

INFORMATIKA
T35

Ověřování znalostí:
Videohovor: PO 12:55-13:40

Ročníkové práce - konzultace
Dopisování testů!

DĚJEPIS
T35

Ověřování znalostí:
Videohovor: Ne - jde se naživo

:-)
Konzultace:

Konec druhé světové války Stručně popíši, jak se vyvíjela druhá světová válka v letech
1944 a 1945 i její konec

VÝCHOVY
T35

OSV - Úkol na pololetí - pokračujeme i v 2. pololetí!
Hledejte 3 školní práce (jakoukoliv - test, slohovka, DÚ,
výtvor z VV, úspěch v TV, ...), které se Vám povedly, na



které jste hrdí nebo k nim máte nějaký vztah a založíte
si je do svého Portfolia.

OV: Zhlédni dokument na
https://www.jsns.cz/lekce/736530-deti-z-mizejiciho-ostr
ova. Trvá 22 minut. Napiš mi, kdo je klimatický uprchlík
a jaké dojmy jsi měl/ a z tohoto filmu.

HV - vyzkoušejte si rytmus, tleskání nebo jakýkoliv
doprovod k této písni:
https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8sNL0M&t=2
8s

Jiná sdělení
T35

Videohovor: -

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 10. 5. je obnovena rotační výuka na 2. stupni, 9. třída jde do školy hned v tomto termínu.
Příští týden (od 17. 5.) se budou žáci opět vzdělávat doma, ale nebudou probíhat online hodiny. V
učebnách nebo v TP bude zadání úloh na celý týden. Pokud budete mít zájem o konzultace z jakéhokoliv
předmětu, prosím, obraťte se na konkrétní vyučující a domluvte si individuální termín.

Žáci z 2. stupně budou před vyučováním 2x týdně testováni - v pondělí a ve čtvrtek jdete ihned po
příchodu na testy do tělocvičny!

Výuka TV a HV je opatřeními ,,maličko” omezena (TV nesmí probíhat uvnitř a v HV se nebude zpívat),
ale hodiny probíhat budou.

V pondělí 10.5. začneme delší svižnou procházkou, min. 2 hodiny, prosím tedy o VHODNÉ OBUTÍ a
ODĚV!!!

Obědy jsou objednány všem, kdo na ně dříve běžně chodil, pokud oběd nebudete chtít, individuálně si ho
odhlašte.

Přeji co nejklidnější návrat do školy!

NJ + MN + DV

https://www.jsns.cz/lekce/736530-deti-z-mizejiciho-ostrova
https://www.jsns.cz/lekce/736530-deti-z-mizejiciho-ostrova
https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8sNL0M&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=ncORF8sNL0M&t=28s



