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TŘÍDA IX.

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

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T13

Slovní zásoba: Vrstvy slovní zásoby - dokončení
Práce s textem, komplexní jazykový rozbor
Sloh: Diskuze

zhodnocení 1. čtvrtletní písemné práce

Popíši vrstvy slovní zásoby.
Procvičuji práci s textem a jazykový rozbor.

Ve skupině si připravím podklady pro vedení diskuze.
Pracuji s ověřenými zdroji, rozlišuji pravdivé informace
od dezinformací.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T13

Articles
Telling the way

Užívám členy v anglickém jazyce
Popisuji cestu a sama/sám se podle takového popisu

orientuji

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T13

Deutsch mit Max 2, Einheit 1 Bei uns
Předložky se 3.a 4. pádem

Unser Haus

Popíšu jednotlivé části domu (místnosti)
Poznám předložky se 3. a 4. pádem a použiju
je v krátkém spojení.

MATEMATIKA
(Němcová)

T13

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

PŘÍRODOPIS
T11

T10: Kožní soustava - kontrola prac. listu ● Jmenuji jednotlivé části kožní soustavy.
● Popíši funkce kožní soustavy.
● Jsem seznámen/a s nemocemi kožní soustavy a s

prevencí před těmito chorobami.



ZEMĚPIS
(Jandásková, Burian)

T13

Počátky koloniálních panství.

CHEMIE
(Jandásková)

T11

Doplnění učiva 8. ročníku
Soli - procvičování názvosloví, zástupci solí

● S jistotou tvořím vzorce z názvu i naopak u halogenidů,
oxidů, sulfidů, hydroxidů a bezkyslíkatých i
kyslíkatých kyselin

● Poznám sůl od ostatních chemických sloučenin.
● Vytvářím vzorce solí.
● Jmenuji zástupce solí a jejich využití.

FYZIKA
(Doležel)

T13
Po - opakování na test

St - TEST - kondenzátor, cívka, transformátor,
třífázové napětí, elektromotory

INFORMATIKA
(Šebesta)

T9

Prace s lokální sítí, internetem a GSM sítí.

DĚJEPIS
(Kolbaba)

T13

Situace po I. světové válce
Totalitní režimy

V hrubých obrysech se seznamuji s tím co se odehrávalo
po skončení války
Vysvětlím, podle čeho poznám totalitní režimy

Jiná sdělení
T10

M-čtvrtletní písemná práce


