
           

 

 Třída 9. A  

 14. 4. – 17. 4.  

 

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

procvičovat Složitá souvětí a jejich grafické vyjádření 

www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/03.%20Jazyk%20a%20jazykov%

C3%A1%20komunikace/cj_8rocnik.htm 

pokračovat v četbě vybrané knihy ze seznamu doporučené literatury, 

doporučuji využít odkazy na online výuku a školní výukové materiály na 

stránkách školy a procvičovat látku (cermat.cz, pravopisne.cz, 

onlinecviceni.cz, skolasnadhledem.cz) 

 

Anglický jazyk 

Zopakuj si zbratná zájmena, sl. zásobu i modální slovesa. Prac. sešit str. 

32/3, 4, 33/6, 7, 8, I can. Uč. str. 42/3 – odpovědi zapsat do sešitu. 

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

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

 

Německý jazyk 

V pracovním sešitě doplňte str.50/13. V učebnici str.49/14 přečtěte a 

písemně odpovězte na otázky. Odpovědi pošlete na můj školní email. 

(koci@zsdobris.cz) 

 

Ruský jazyk 

Znovu se podívej na prezentaci Popis osoby na stránkách školy nebo 

na www.f1f.cz, zopakuj si slovní zásobu, přečti popis slečny. Použij popis 

slečny jako vzor a udělej cv. 2 na str. 36 v pracovním sešitě. Hotový úkol 

pošli na e-mail babcakova@1zsdobris.cz. 

 

Matematika 

Tělesa – Jehlan – objem  
Učebnice Ma – 2. díl  -  pročíst str. 12-13, do ŠS - 13/rámeček  

Procvič si do ŠS - str.: 14/1, 4A, 15/4, 5A  –  pošli na 

sobotkova@1zsdobris.cz  ke kontrole. 

 

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

+ udělat si testová zadání viz cermat.cz 

 

Dějepis 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10004922/den-kdy-sovetsti-komuniste-

ztratili-absolutni-moc-7-unor 

Podívejte se na krátké video, učebnice str. 120-125 - přečíst + zápis do 

sešitu 

 

Fyzika 

Antoine Henri Becquerel, Marie Curie-Sklodowská, Pierre Curie, Albert 

Einstein, Enrico Fermi – vybrat vědce v oboru JE, vypracovat prezentaci v 

PowerPointu (3-4 sl., nekopírovat celé texty, použít obrazový materiál) - 3 

vyuč. hodiny a zaslat na adresu: vavrovael@1zsdobris.cz 

 

Chemie 

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

umístěna prezentace DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ. Vypracujte poznámky 

do sešitu podle prezentace.  

 

Přírodopis Výuka přírodopisu v tomto týdnu neprobíhá. 
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Zeměpis 

Jaké dopady má pandemie a bezpečnostní opatření států na průmysl ve světě 

i u nás? Sleduj televizní noviny, zprávy a články na internetu a pokus se 

odpovědět na otázku. Zpracuj na toto téma úvahu v rozsahu cca 2 

normostrany na počítači nebo 3 strany psané rukou. Nezapomeň uvést 

zdroje, ze kterých jsi informace čerpal. Úvahu pošli na email vyučující do 

pátku 24.4. 

Volitelné předměty 

Seminář z M –  příprava k PZ – cermat.cz 

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

 

 

 

 

 


