
ročník Český jazyk Matematika Dějepis Přírodopis Zeměpis Fyzika Chemie Občanská výchova Ruský jazyk

6.

Mluvnice: učivo o větě jednoduché a souvětí, grafický 

zápis věty jednoduché a souvětí, Literatura: rozlišujeme 

pojmy rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň,verš, rým, 

přirovná

7.
Skladba - vytváření vět jednoduchých ze souvětí a 

naopak, grafické znázornění souvětí 

Osová souměrnost, povrch 

a objem krychle a kvádru

G. J. Caesar. Traján.  Markus Aurelius

Keltové, Bójové. Oppida.

Judaismus

Opakovat:

Latina. Latinka. Římské číslice. Právo. 

Řecké stavební slohy. Římské stavební prvky.

Procvičujeme ze 6. ročníku: hmyz 

- životní prostředí hmyzu 

- význam, užitkové a chráněné druhy 

- necitlivé zásahy člověka do přírody 

a jejich vliv na hmyz, ochrana 

Opakujeme Polární 

kraje, Afrika, Austrálie 

a Oceánie

Opakování: hmotnost, objem a hustota tělesa

8.
 Učivo skladby - rozlišujeme druhy vedlejších vět a 

určujeme je.
Třídění hranolů, Povrch a objem 

hranolů
Renesance a humanismus

Procvičujeme ze 7. ročníku: 

hospodářsky důležité rostliny - 

ochrana přírody, přírodní parky a 

další chráněná území v České 

republice, botanické a zoologické 

zahrady 

Opakujeme: ASIE- 

Poloha, rozloha, 

členitost 

 Povrch 

 Podnebí 

 Vegetace 

 Vodstvo  Obyvatelstvo  

Hospodářství 

 a doprava, regiony 

Rovnováha sil na páce, Moment síly (M 

= Fa), Užití páky, Tlaková síla, Tlak (p = 

F:S), Tření, třecí síla, Měření třecí síly, 

Třecí síly v praxi

Evropská integrace a Evropská 

Unie
"Čteme a procvičujeme psaní 

azbuky, zejména 

Ёё, Хх, Жж, Цц, Юю, Щщ, Фф, ъ

9.
Učivo skladby - rozlišujeme a určujeme druhy vedlejších 

vět, poměry mezi větami hlavními a větnými členy
čtyřúhelníky, hranoly

Vznik Rakousko-Uherska. 

Svět ve 2. pol. 19.stol. - Anglie, USA a 

sjednocení Německa. 

Opakovat

Napoleon Bonaparte.

Rozvoj průmyslu ve 2. pol. 19. stol. v českých 

zemích.

Klasicismus. Empír. Romantismus - 

architektura

České národní obrození.

Kapitalistické vykořisťování

Opakujeme z 8. ročníku: žlázy s 

vnitřním vyměšováním_hormony, 

smyslové orgány, vyšší nervová 

činnost

Opakujeme: Zahraniční 

obchod ČR: 

vývoz a dovoz, bilance 

zahraničního obchodu 

  Kraje ČR

  

Vyšší časová dotace na procvičování: 

Vnitřní energie, Změna vnitřní energie 

konáním práce. Změna vnitřní energie 

tepelnou výměnou. Teplo.Měrná 

tepelná kapacita látky. Určení tepla 

přijatého nebo odevzdaného při 

tepelné výměně. Tepelná výměna 

prouděním. Tepelné záření. Využití 

energie tepelného záření

 Chemické reakce: chemické rovnice, 

látkové množství, mol. hmotnost, 

zákon zachování hmotnosti

Kyseliny, hydroxidy: kyselost a 

zásaditost roztoků, vlastnosti, názvy 

vzorce, použití

Ph roztoku 

Neutralizace

   Soli: názvosloví, vlastnosti,  význam, 

použití  

Právní základy státu - znaky 

státu, typy a formy státu; státní 

občanství ČR; Ústava ČR; složky státní 

moci, jejich orgány a instituce, 

obrana státu.Státní správa a 

samospráva - orgány a instituce 

státní správy a samosprávy, jejich 

úkoly. Principy demokracie - 

znaky demokratického způsobu 

rozhodování a řízení státu.

"Přesunuto z 8. roč.: Povolání

Město, ve kterém žiji 

Portrét. Lidské tělo. Zdraví.

"
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