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TŘÍDA IX.

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

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T29
ve středu 16. 3. PZ nanečisto

(3. a 4. vyuč. h.)

Tvarosloví:
SLOVESA

- jejich mluvnické kategorie
- přechodníky
- shoda podmětu s přísudkem

Typizované cvičení k PZ

Bezpečně určuji mluvnické kategorie sloves.
Seznamuji se s přechodníky, zkouším je poznávat v
textu.
Opakuji si pravidla psaní shody podmětu s přísudkem.

Přijdu s návrhy, na co konkrétně se potřebuji
zaměřit k PZ. Budeme se intenzivně věnovat
přípravě na PZ.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T29

Present Perfect and Past Simple
Unit 5 revision

18. 3. Present Perfect and Past Simple exam

Užívám předpřítomný čas současně s minulým
Opakuji učivo 5. lekce

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T29

Einheit 3 Mein Tag, Wann…?
Nepravidelné sloveso ,,helfen” Popíšu, kdy co dělám během dne. Časuju nepravidelné

sloveso ,,helfen” a používám jej v krátkých větách.

MATEMATIKA
(Němcová)

T29

úlohy o pohybu, soustavy rovnic-slovní úlohy osvojím si principy , umím vypočítat



PŘÍRODOPIS
T29

pohlavní soustava a hormonální soustava Písemně zopakujeme téma a budeme se zabývat
životními cykly člověka

ZEMĚPIS
(Burian)

T29
Integrační seskupení

CHEMIE
(Zálešák)

T29

Kyslíkaté deriváty Poznám a popíšu strukturní vzorec alkoholů a
karbonylových sloučenin
Popíšu jejich základní vlastnosti
Vyjmenuji hlavní zástupce

FYZIKA
(Doležel)

T29

Jaderné síly a radioaktivita

INFORMATIKA
(Šebesta)

T27

Rusko-ukrajinská informační válka a její vztah k IT

Diskuze a cvičení dle materiálů od Jeden Svět ve škole
(organizováno Člověkem v tísni)

● rozvíjet kritické myšlení a mediální gramotnost v
souvislostí s předchozí diskuzí o bezpečnosti na
internetu

● mít povědomí o cílech a nástrojích propagandy v
rusko-ukrajinském konfliktu

● uvědomit si snadnost zneužití fotografií a videí k
manipulaci s příjemcem

DĚJEPIS
(Kolbaba)

T29

Konec 2. světové války a její následky Popíši v hrubých obrysech, jak skončila Druhá světová
válka a co to znamenalo pro svět

Jiná sdělení
T29




