
9. roč                                                                     38. týden                                      8. 6. - 12. 6. 2020

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Poznávat větu jednoduchou; tvořit souvětí z vět jednoduchých 1. uč. str.59/8, 9

2.věty

Čtení
Seznámit se s autory pro děti a mládež, na PC vyhledat informace o 
autorech, číst a poslouchat ukázky z knih

Najdi na internetu jednoho autora dětských knih. Napiš mi 
jeho jméno a alespoň 3 knihy, které napsal.

Sloh Procvičovat plynulé čtení s porozuměním; odpovídat písemně na otázky zpátky do Afriky

AJ Opakuj si probrané učivo Human body

M

M

Jednoduše vysvětlit pojem banka, spořitelna; jednoduše definovat pojem 
úrok; objasnit údaje vklad, úroková míra, doba; definovat, jak se úrok 
vypočítá

uč. 41-42 - přečti si příklad a zkus podle něj vypracovat cv.1

finanční gramotnost

G
Vyjmenovat, kde se s měřítkem mapy a plánu setká v praktickém životě, 
vyřešit slovní úlohy, kde aplikuje dovednost přepočtu měřítka a převodu 
jednotek délky

 uč. 34/12; 55/1 druhý sloupec

ZI Opakovat hardware a software přiřaď názvy

D
Chápat význam EU pro členské státy Vyhledej odpovědi  na otázky U str.65, 3 otázky + 4.otázka-

Co je hlavním úkolem EU (Evropské unie), odpovědi napiš, 
vyfoť a pošli

OV
Objasnit pojmy spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka Najdi na internetu.

F Použít mapu hvězdné oblohy k vyhledání a pozorování blízkých 
vesmírných těles

Vesmír

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5892
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed8e9f35842d
https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM
http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=9&index=1
https://youtu.be/MLXHFzWvI2o


CH Průmyslová hnojiva, použití hnojiv, pesticidy. Uč 43-44 

P

Objasnit pojem krajina, určit rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou, 
vysvětlit význam rostlin pro krajinu, určit kladný a záporný vliv lidí na 
prostředí v minulosti

uč.70-77, PS 19/1,2; 20/7,8; 21/11,12

typy krajiny

Z

Respektovat zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě uč. 52-53 přečti a pokus se vypracovat úkol v Ps 43-44

jak si naplánovat pěší výlet

VV
Při tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek. První dojem ze setkání ve škole. Kdo nebyl, tak jeho 

představa

HV

Zazpívat ve sboru alespoň deset písní, alespoň pět písní znát zpaměti, 
poslouchané skladby kriticky zhodnotit, přiřadit skladatele, osvojit si 
základní relaxační techniky, prvky muzikoterapie

TV
Překonávat nerovnost terénu Vydej se do lesa překonávat terén po cestách i mimo ně. 

Skákej přes pařezy, házej šiškami na stromy, probíhej mezi 
stromy, poskakuj po jedné i druhé noze, běhej krátké i delší 
vzdálenosti po cestách.

PV Vyhledat na PC a pojmenovat nejznámější druhy jedovatých rostlin 
rostoucích v přírodě

Vypiš alespoň tři jedovaté rostliny

https://slideplayer.cz/slide/12131582/
https://www.wikihow.cz/Jak-napl%C3%A1novat-p%C4%9B%C5%A1%C3%AD-v%C3%BDlet

