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TŘÍDA IX.

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

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T8

Slovní zásoba a její obohacování
Sloh: mluvní cvičení

Znám způsoby obohacování slovní zásoby a její druhy,
uvedu příklady.
Pojmenuji významové vztahy mezi slovy.
Čtvrtek - mluvní cvičení

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T8

Useful expressions
Speaking

Hovořím anglicky a pokud chci, využívám různé fráze

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T8

Deutsch mit Max 1 - Einheit 7. 8
Úvod do Deutsch mit Max 2

Doplním si učivo ze sedmé a osmé lekce.
Seznámím se s novou učebnicí.

MATEMATIKA
(Němcová)

T8

Opakování mocniny, odmocniny, úprava matemat.
výrazů

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

PŘÍRODOPIS
T8

Kožní soustava ● Jmenuji jednotlivé části kožní soustavy.
● Popíši funkce kožní soustavy.
● Jsem seznámen/a s nemocemi kožní soustavy a s

prevencí před těmito chorobami.

ZEMĚPIS
(Jandásková)

Kolonie a jejich lokalizace na mapě. ● Vyhledám koloniální panství na mapě světa.



T8

CHEMIE
(Jandásková)

T8

Doplnění učiva 8. ročníku
Kyseliny - kyslíkaté

po 18. 10. - testík na vzorečky kyslíkatých kyselin
Soli

● 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.
● Poznám sůl od ostatních chemických sloučenin.

FYZIKA
(Doležel)

T8
Kondenzátor a cívka, transformátor

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)

T8

Konec a důsledky I. světové války
Československé legie

Vysvětluji, jak První světová válka změnila svět.
Stručně popisuji působení a význam československých
legionářů.

Jiná sdělení
T6


