
Třída: 9. A 
 

  

  Předmět: Vzdělávací témata pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

Interpunkce v souvětí podřadném - učebnice str. 82 - modrá tabulka do 

sešitu + procvičovat na cvičeních v učebnici str. 83-85. 

Interpunkce v souvětí souřadném - učebnice str. 88 - modrá tabulka do sešitu 

+ procvičovat na cvičeních v učebnici str. 88-91. 

Procvičovat učivo na www.skolasnadhledem.cz, www.didakta.cz (LOGIN: 

crna655@didakta.cz, HESLO: EX7Q) 

Sledovat program ČT1 v úterý od 14 hod. Škola doma - příprava na přijímací 

zkoušky na střední školy 

 

Anglický jazyk 

Uč. - str. 34 – Supervolcano – přečíst, přeložit, vypsat novou slovní zásobu 

Uč. - str. 34/ 2, 3, 4, 5, 35/ 6, 35/ 8 (Are you a survivor) – cvičení do sešitu 

Prac. sešit – str. 76/ 3.3 – So/That – opsat do sešitu 

Prac. sešit – str. 26/ 1, 2, 3 

 

Německý jazyk 

Naučit se slovní zásobu L6: Pracovní sešit str.62 

Vypracovat: Pracovní sešit str.57/9, str. 58/11, 13 

 

Ruský jazyk 
Slovní zásoba barvy, oblečení. 

PS str. 35 cv. 4, 5, 6. 

Matematika 

Tělesa - zopakuj si základní vlastnosti krychle, kvádru, hranolu, válce, jejich 

objem a povrch, poznámky si udělej do ŠS 

ke každému z uvedených těles. Využij k tomu materiály na 

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

Další materiály k přípravě k PZ  na vyžádání sobotkova@1zsdobris.cz. 

 

Dějepis 

Studená válka - učebnice str. 103-107 - poznámky do sešitu + odpovědi na 

otázky str. 103/4, 104/3, 105/2, 106/1,2 dole 

 

Občanská výchova 

Do sešitu vyhledat a vypracovat:  Význam a funkce právního řádu, orgány 

právní ochrany občanů.  

 

Fyzika 
Atomová jádra - dokončení práce + opsat obsah modré tabulky uč. str. 126. 

Otázky a úkoly str. 128/O 4, 5, 6, 7 a 8 

Chemie Učebnice str. 23 - 24 Areny – přečíst 

Přírodopis Učebnice str. 48 – 50 Vývoj života na Zemi – přečíst 

Zeměpis 

Do sešitu vypracovat otázky k textu hospodářství a mezinárodní obchod. Str. 

36, 37 – Hospodářská úroveň států, str. 78, 79 – Mezinárodní obchod. 

Materiály jsou k dispozici na webových stránkách školy – Informace – 

Webové stránky tříd a předmětů – Zeměpis – 9. ročník. 

Volitelné předměty 
Seminář z M,ČJ -  příprava k PZ – cermat.cz, další materiály s přímou 

kontrolou viz Matematika 
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