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TŘÍDA IX.

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

ČESKÝ JAZYK
T37

26. 5. diktát

Mluvní cvičení
Opakování učiva mluvnice z distanční výuky

Přednesu krátký, ale souvislý a spisovný projev, který
bude hodnocen z hlediska naplnění kritérií, která máte
v učebně google.

Společně si s ostatními zopakuji učivo mluvnice a udělám si
zpětnou vazbu toho, jaké cíle naplňuji, popř. se utvrzuji v
tom, co umím.

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T37
Ověřování znalostí:

ne

Project 3, UNIT 6B A happy ending?
● Slovní zásoba UNIT 6
● Sloveso should/shouldn´t
● Poslech Sweet Sue story

1. Učím se slovíčka UNIT 6.
2. Zpracovávám prezentaci dle zadání.
3. Používám sloveso should
4. Rozumím poslechu.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T37

Listening and speaking activities. Watching an
enviromental documentary and discussion. Rozumím zhlédnutému dokumentu a sdílím informace o

něm. Rozumím poslechovým cvičením. Aktivně
komunikuji.



NĚMECKÝ JAZYK
T37

Ověřování znalostí: ne
Konzultace dle domluvy. Prezentace a sebehodnocení, opakování učiva.

● Vytvořím préteritum a správně ho použiji ve větě.
● Projekt prezentuji 24. 05. ve škole.

MATEMATIKA
T37

Ověřování znalostí
čtvrtek 27.5. - podobnost,
základní znalosti o jehlanu

Konzultace
dle domluvy

Jehlan - řešení úloh Co bych měl mít již zvládnuto:
➔ objasním věty o podobnosti trojúhelníků
➔ využívám podobnost trojúhelníků při řešení úloh
➔ využiji podobnosti k rozdělení úsečky na stejné

díly a v daném poměru
➔ oznám základní jehlany a pravidelný čtyřstěn
➔ načrtnu síť jehlanu i pravidelného čtyřstěnu
➔ vypočítám výšku jehlanu
➔ určím vztah pro výpočet povrchu a objemu jehlanu

a pravidelného čtyřstěnu

Na konci týdne mám hotovo:
➔ řeším úlohy z praxe ve kterých využívám získané

znalosti o jehlanu

PŘÍRODOPIS
T37

Ověřování znalostí: -

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

2. J. G. Mendel - zakladatel genetiky
3. Genetika - základní pojmy

➢ Charakterizuji jednotlivá období lidského života
➢ seznamuji se s J. G. Mendelem, jsem schopný/á o

něm říct 3 informace
➢ vysvětlím pojmy: gen, chromozom, alela, DNA,

RNA, transkripce, translace

ZEMĚPIS
T37

Ověřování znalostí: -

Město:
1. mám připraveno v prezentaci v GC ,,své

město” - v rychlosti prezentujeme!
2. odevzdám mapy s Top 10 českými (dle počtu

Cíl pro tento týden:
➢ uvádím klady a zápory života ve městě
➢ znám funkci města
➢ jmenuji alespoň 5 měst ČR, která patří mezi 10



obyvatel) a světovými městy (1. dle počtu
obyvatel, 2. dle rozlohy)

nejlidnatějších
➢ sídla seřadím hierarchicky

CHEMIE
T37

Ověřování znalostí: po 24.5. -
redoxní reakce

Redoxní reakce - po - test
Organické chemie - vaznost, vzorce organických
sloučenin, alkany
*Vzorce z anorganiky mohou být stále zkoušeny!

Cíl pro tento týden:
➢ osvětlím pojem ,,chemie uhlíku”
➢ vím, kolikati-vazné jsou základní prvky organické

chemie
➢ jmenuji a zakresluji příklady vzorců organických

sloučenin
➢ charakterizuji skupinu alkany

FYZIKA
T37

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

Radioaktivita a její využití
Jaderné reakce

Vysvětlíme si co to je radioaktivita a jaké je její využití.

INFORMATIKA
T37

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

DĚJEPIS
T37

Ověřování znalostí:
Videohovor: Ne

Konzultace:

Protektorát Čechy a Morava
Protinacistický odboj u nás

Stručně popíši, jak se lidem žilo na našem území v době 2.
světové války

VÝCHOVY
T37

TV - V PONDĚLÍ RÁNO JDEME OPĚT NA 3
HODINY VEN (TV+OSV+VZ, CH bude
odpoledne) -> PROSÍM O SPORTOVNÍ ODĚV
A OBUTÍ!!!



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.

Jiná sdělení
T37

Videohovor: -

Vážení rodiče, milí žáci,

tento týden je obnovena prezenční výuka pro všechny ročníky základních škol.

Těšíme se na vás! D + M + N

Výuka TV a HV je opatřeními ,,maličko” omezena (TV už smí probíhat uvnitř, ale není dovoleno používat
šatny a sprchy, v HV se nebude zpívat), ale hodiny probíhat budou.

1. RP poslaná na e-mail vedoucího práce (formát dle domluvy) - splněno
2. RP poslaná na e-mail třídní učitelce (určitě pdf., word dobrovolně) - splněno
3. 1. - 5. 6. budeme ve škole trénovat, pilovat a vylepšovat prezentace RP
4. 7. a 8. června budou probíhat prezentace RP
5. známka za RP má velkou hodnotu, bude započítána do ČJ


