
PLÁN VÝUKY 4.10. - 8. 10. 2021

TŘÍDA IX.

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

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T6
středa 6. 10.: písemná práce -

opakování z 8. ročníku

Skladba: větné členy
Pravopis

Sloh: mluvní cvičení

V textu bezpečně rozpoznám daný větný člen.
Procvičuji a utvrzuji se v pravopisu.

Čtvrtek - mluvní cvičení

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T6

Time around the world
A dangerous situations

Friday 8/10 - Past continuous test

Vnímám časové rozdíly ve světě
Hledám informace v textu i audiozáznamu

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T6

Opakovací test 5.10.

Úvod do nových lekcí

Zopakuji a doučím se látku z loňského roku
Naladím se na získávání nových znalostí

MATEMATIKA
(Němcová)

T6

Opakování -rovnice Připomenu si učivo z minulých let
Uvědomím si, co zvládám a v čem mám ještě mezery

PŘÍRODOPIS
T6

Trávicí soustava
8. 10. Test - trávicí soustava

● Jmenuji jednotlivé části trávicí soustavy.
● Popíši funkce orgánů trávicí soustavy.
● Jsem seznámen/a s nemocemi trávicí soustavy a s

prevencí před těmito chorobami.
● Znám zásady správného stravování.



ZEMĚPIS
(Jandásková)

T6
ČR - přírodní poměry -dokončení a kontrola

Globalizace jako odkaz kolonií.

Orientuji se v ČR - lokalizuji nejznámější pohoří, řeky a vodní
plochy, chráněná krajinná území na mapě ČR.

CHEMIE
(Jandásková)

T6

Doplnění učiva 8. ročníku
Kyseliny - bezkyslíkaté, kyslíkaté

● S jistotou tvořím vzorce z názvu i naopak u halogenidů,
oxidů, sulfidů a halogenidů.

● Vytvářím vzorce bezkyslíkatých i kyslíkatých kyselin.
● Jmenuji zástupce kyselin.
● Vím, čím mohou být nebezpečné a znám zásady první

pomoci při poleptání kyselinou.

FYZIKA
(Doležel)

T6
Elektromagnetická indukce

INFORMATIKA
(Šebesta)

T6

Zjišťování znalostí o IT
Přemýšlení o projektu

Nasdílel jsem aktivně vše, co o Informatice vím, co mě zajímá a
co bych se chtěl naučit. Pro příště si odnáším přemýšlení nad

projektem spojeným s informačními technologiemi.

DĚJEPIS
(Kolbaba)

T6

Počátek I. světové války
11. 6. 2021 - písemné opakování 2. polovina 19.

století

Jednoduše vysvětlím, jak začala Velká válka.

Jiná sdělení
T6


