
Třída: 9. A  

6. 4. – 8. 4.

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Pokračovat v četbě vybrané knihy ze seznamu doporučené literatury,  

učivo opakovat a procvičovat na cvičeních - využít odkazy na online výuku a školní 

výukové materiály na stránkách školy. 

 

Anglický jazyk 

Uč. str. 36/1,4 do sešitu (neopisuj věty, zapiš pouze výsledky např. 1a), 36/2 opsat do 

sešitu a doplnit tabulku 

PS – 77/ 3.4 Zájmena zvratná – opsat zápis do sešitu 

PS – 28/1,2,3, 29/5 

Naučit se slovní zásobu – PS str. 83 – 3C 

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

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

 

Německý jazyk 

Prohlédněte si a zapište základní pojmy o Velikonocích v Němčině: 

Základní "Velikonoční slovíčka": 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0 

a další vyprávění na: https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA 

 

Ruský jazyk 

Prezentace Velikonoce bude umístěna na mých stránkách pro ruštinu  

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

 

Matematika 

Tělesa – Jehlan – síť, povrch  
Učebnice Ma – 2. díl  -  pročíst str. 9-12,  

do ŠS - 9/rámeček, 10/dva rámečky, 11/rámeček,  

Procvič si do ŠS -  str.: 11/3, 4, 12/7A –  pošli na sobotkova@1zsdobris.cz  

ke kontrole. 

 

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

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

 

Dějepis 

Učebnice str. 116-119 - vypsat nejdůležitější informace do sešitu + odpovědi na 

otázky 5/117, 6,9/119 

 

Fyzika 

Štěpení jader U235. Využití a zneužití jaderné energie - jaderná elektrárna, využití 

radioizotopů, atomové zbraně; 

https://www.youtube.com/watch?v=ro4bH7rdF54 

K procvičování uč. látky:   

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

 

Chemie 

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

PDF Zdroje uhlovodíků, paliva. Do sešitu pod nadpis Zdroje uhlovodíků, paliva 

vypracujte stručné odpovědi. Zdroj učebnice str. 24 – 29. 

Přírodopis Učebnice str. 51 – 53 Vývoj života na Zemi – přečíst 
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Zeměpis 

Přečti si kapitolu Zemědělství (str. 38, 39, 45)  

(Text najdeš na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – Zeměpis 9. ročník) 

  

Pro doplnění informací se můžeš podívat na dokument na Youtube – Přežijeme na 

naší planetě 1 (2008) Zemědělství cz dub 

https://www.youtube.com/watch?v=YAt2VusvKs8&t=391s 

 

Volitelné předměty 

Seminář z M –  příprava k PZ – cermat.cz 

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