
           

 

 Třída 9. A  

 

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

- učebnice str. 86 - horní modrá tabulka - vypsat do sešitu + procvičovat na 

cvičeních v učebnici str. 86-87 

 - pokračovat v četbě vybrané knihy ze seznamu doporučené literatury, 

doporučuji využít odkazy na online výuku a školní výukové materiály 

 na stránkách školy 

 

Anglický jazyk 

Uč. str. 32/1,2 Would you dare? Přečíst, přeložit, zapsat novou slovní 

zásobu 

PS – str. 76/ 3.1 – Would – opsat zápis do sešitu (i s tabulkami) 

PS – 24/1,2,3, 32/3 

Naučit se slovní zásobu – PS str. 82 – 3A, Body Art, 3 B, Verbs and nouns 

Procvičování slovní zásoby možné na Quizlet – Level 5 – 3A, 3B (postup 

najdeš na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – AJ) 

 

Německý jazyk 

Zopakujte si a procvičte minulý čas způsobových sloves  

na:  http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

 

Ruský jazyk 

Dle prezentace Vzhled osoby na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

vypiš do školního sešitu názvy části těla a obličeje. Nauč se slovíčka. 

 

Matematika 

Tělesa – Jehlan – učebnice Ma – 2.díl – str. 5-8 - pročíst, do ŠS - 

5/rámeček, 7/rámeček, 8/horní rámeček, 8/7A (ofocené poznámky v sešitě 

poslat na sobotkova@1zsdobris.cz) 

+ příprava k PZ – udělat si testová zadání viz cermat.cz, 

https://dumat.webnode.cz/devitka/  

 

Dějepis 

učebnice str. 112-115 - Státy východního bloku - přečíst, vypsat 

nejdůležitější informace + odpovědi na otázky 112/4, 114/1 nahoře, 114/1 

dole, 116/1 

 

Fyzika 

Radioaktivita - záření alfa, beta, gama, neutronové; 

https://www.youtube.com/watch?v=YZ8z9hBbkLk 

K procvičování uč. látky:   

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika 

 

Chemie 

Na stránkách školy http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid  - Ch je 

umístěna prezentace ARENY. Vypracujte poznámky do sešitu podle 

prezentace. Chybějící údaje doplňte pomocí uč. str. 23.  

 

Přírodopis 

Na stránkách školy http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid    Př 9 – je 

umístěno PDF GEOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMĚ. Do sešitu pod nadpis 

VÝVOJ ZEMĚ, ŽIVOTA A ČLOVĚKA vypracujte odpovědi pomocí 

učebnice str. 43-47 nebo internetového zdroje. 

Zeměpis 

Přečti si kapitolu Globalizace (str. 82,83), Propojenost hospodářství (str. 84, 

85). Na straně 85 vypracuj cvičení č. 4 do sešitu (pouze odpovědi).  

Text najdeš na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – Zeměpis 9. r. 
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Volitelné předměty 
Seminář z M –  příprava k PZ – cermat.cz 

Seminář z Čj – příprava k PZ – cermat.cz, pravopisne.cz, onlinecviceni.cz  

 

 

 

 


