UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ
II.STUPEŇ
Český jazyk
6. roč. – přídavná jména – str.78/4, 79/8,9, 82/5
- zpráva, oznámení – najít ukázky v denním tisku, uvést rozdíly
- bajky – čítanka str.110

7.roč. – opak. a procvič. – větné členy, věta hlavní, vedlejší
- literatura – četba knihy dle vlastního výběru – referát
- slohová práce – vypravování (volné téma)
8.roč. - druhy vět vedlejších – str.103/4,5,6,7
- výtah z učebnice dějepisu – viz úlohy z dějepisu
- K.J.Erben – Svatební košile – čítanka str.71 (přečíst, opak. balada)
9. roč. – druhy poměru mezi souřadně spojenými větami hlavními – str.129
- líčení (subjektivně zabarvený popis) podle vlastního výběru
- B.Hrabal, P.Kohout – dočíst ukázky (str.45, 51)

Matematika
6. ročník:



Násobení a dělení úhlů a jejich velikostí dvěma
Shodnost geometrických útvarů, osová souměrnost
(učebnice matematiky pro 6. ročník – úhel, trojúhelník, osová souměrnost, krychle a
kvádr)

7 .ročník:

Opakování a procvičování – sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků a
celých čísel
Nové učivo – sčítání a odčítání racionálních čísel
str. 69 – 73
- násobení a dělení racionálních čísel
str. 73 – 76
Vypsat a vypracovat příklady do sešitu

8. ročník:

Vzorce
učebnice 2, str. 81 – 83 – opsat všechny modré rámečky do
sešitu + všechny příklady, cv. 3. – 4. počítat do sešitu

9. ročník:

IX.A, IX.E - Nepřímá úměrnost
str. 35 – 38
Opsat rámečky, cv. B, C, prostudovat a vypracovat cv. 37/3, 37/4a, 38/9

Všechny třídy – Podobnost

str. 44 – 51
Opsat ukázková cvičení, rámečky+ příklady do sešitu

Anglický jazyk
3. ročník - opakování slovíček od začátku školního roku
4. ročník - opakování slovíček a probrané gramatiky /časování slovesa "to be", "to have"/
- v pracovním sešitě dodělat 5. lekci (pokud něco chybí)
- do školních sešitů popsat vzhled svého kamaráda/kamarádky (5 vět)
5. ročník - opakování slovíček a probrané gramatiky (zejména přítomný průběhový čas oznam. věty, otázky, krátké odpovědi)
- v pracovním sešitě dokončit všechna cvičení poslední probírané lekce
- do školních sešitů popsat, co dělají o "azbestových prázdninách" (použijí přítomný
průběhový čas)
6. ročník - opakování slovní zásoby 1. - 3. lekce
- zopakovat časování slovesa "to be", "to have got", množné číslo (pravidelné i
nepravidelné tvary), přivlastňovací zájmena
- přečíst a přeložit článek 3/D "My school"
7. ročník - opakování slovní zásoby 1.- 3. lekce
- zopakovat přítomné časy, minulý prostý čas - "to be", pravidelná i nepravidelná
slovesa - oznam. kladné věty, otázky, zápor (3.lekce /B,C)
- přečíst a přeložit článek 3/D "The good old days"
8. ročník - opakování slovní zásoby 1.- 4. lekce
- zopakovat vyjadřování budoucnosti, minulé časy (oznam.kladné věty, otázky,
zápor), předložky časové (in, at, on)
- přečíst a přeložit článek 4/D "Who killed John Ross?"
9. ročník - opakování slovní zásoby 1. - 3. lekce
- zopakovat gramatiku probraných lekcí

Dějepis
6. roč. – Egypt – kultura
- opak. probrané látky
7.roč. – Husité
8.roč. – Evropa po roce 1848
9.roč. – Závěrečné fáze II.svět. války

Zeměpis
6.roč. Biosféra – opak.
Afrika-geografická poloha
povrch, vodstvo, podnebí – pokusit se vše vyčíst z mapy (jsou na internetu)
7.roč. Amerika- opakovat Kanada, USA
Latinská Amerika- státy
8. roč. Střední Evropa – opak.
9.roč.

Kraje ČR

Přírodopis
6.roč. – opak. – Žahavci, Prvoci
přečíst – Ploštěnci (učebnice)
7.roč. – přečíst Přesličky, Plavuně, Kapradiny (učebnice)
8.roč. – opak. Kostra člověka
přečíst – Pohybová soustava (učebnice)
9.roč. – opak. Minerály
Přečíst Ložiska, Suroviny (učebnice)

Chemie
8. roč. - Kovy, nekovy – značky, vlastnosti, použití
9. roč. – opak. názvosloví organické chemie (alkany, alkeny, alkiny, areny, alkoholy,
halogenderiváty)

Fyzika
7.roč. – opak. Otáčivé účinky síly, Tlak
- přečíst – Tření (učebnice str. 91-97)
8.roč. – Energie
9.roč. – opak. Zvuk

Výchova k občanství
6.roč. - do sešitu: Co bys o vaší obci napsal(a) do turistického průvodce?
7.roč. – sbírat výstřižky z novin (zprávy z internetu) o porušování lidských práv
8.roč. – sbírat výstřižky z novin (zprávy z internetu) o mezinárodní spolupráci v oblasti
ekonomické, politické, bezpečnostní
8.A – dokončit plakát EU (ti, kteří ještě neodevzdali)
9.roč. – opak. Právní normy, Zákony

Základy ruského jazyka – volit. př.
- opakovat azbuku (písemný projev, příprava na diktát v RJ), slovíčka

Základy německého jazyka – volit. př.
7. třída
- 3. lekce (pracovat pouze s učebnicí, ne s PS)
- opakovat probrané učivo
8. třída
- 7. lekce - určování času (pracovat pouze s učebnicí, ne s
PS)
- opakovat probrané učivo
9. třída
- 4. lekce (pracovat pouze s učebnicí, ne s PS)
- opakovat probrané učivo

