
 

Třída: 9. B 
 

  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – interpunkce  - opakování 

literatura - zhlédnout na youtube divadelní představení Hrdý Budţes 

K výše uvedeným tématům jsou k dispozici cvičení v kurzu. Prosím, 

přihlaste se, pokud jste tak ještě neučinili. 

příprava na přijímací zkoušky - 

prijimacky.cermat.cz, pravopisne.cz, Přehledy českého jazyka, Škola doma 

– pořad České televize 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 

 

Anglický jazyk 

1. Na KAHOOT.IT je připravené cvičení na opakování 1. podmínkové věty. 

Heslo: 0697411 

2. Na KAHOOT.IT je připravené cvičení na opakování 2. podmínkové věty. 

Heslo: 0931172 

3. na youtube je 3 min video, na kterém si můţeš procvičit porozumění 

rychlému rozhovoru při rodinné večeři. Je to rozhovor z filmu Úţasňákovi. 

Nejdřív uslyšíš celý rozhovor, potom znovu s titulky, následně jsou 

zvýrazněna a vysvětlena klíčová slova (doporučuji případně vyhledat ve 

slovníku) a nakonec ještě jednou celé video. Doporučuji shlédnout 

několikrát, dokud si nejste jistí, ţe rozumíte a chápete. Zastavujte klidně 

často a znovu přehrávejte, ať dostanete fráze a věty „do ucha“. 

https://youtu.be/Rnwwo9Zol6w 

Napište mi na houskovamo@1zsdobris.cz, jestli máte zájem o online lekci 

angličtiny, případně chcete něco dovysvětlit. 

 

Německý jazyk 

p. uč. Fialová - PS str. 35/6, 7a, 8, 9, 10 

 

p. uč. Kočí - Zopakujte si a procvičte minulý čas způsobových sloves  

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

 

Ruský jazyk 

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

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 

Zhlédnout dokument Den, kdy Severní Korea dobyla Soul. 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 

 

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 
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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 učebnice str. 23. 

 

Přírodopis 

Na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid - Př je umístěno PDF 

GEOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMĚ. Do sešitu pod nadpis VÝVOJ ZEMĚ, 

ŢIVOTA A ČLOVĚKA vypracujte odpovědi pomocí učebnice str. 43 - 47 

nebo internetového zdroje. 

 

Zeměpis 

Zemědělství   
1) práce s učebnicí - zápis – na základě úkolu  

z předcházejícího týdne provést zápis do sešitu – Rybolov (mořský a 

sladkovodní) - str. 47  

2) čtení s porozuměním + zápis do sešitu – Lesní a vodní hospodářství  

(str. 48-49) 

 

Volitelné předměty 

Seminář z M -  příprava k PZ – cermat.cz 

 

KAj - Připravit si projekt (libovolné zpracování - prezentace, poster)  

na téma Moje oblíbená osobnost nebo Moje záliba.  

Prosím o zaslání prezentací (případně naskenovat, vyfotit postery) do 5. 4.  

na mail veselkova@1zsdobris.cz 
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