
Třída: 9. B 
 

  

  Předmět: Vzdělávací témata pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a literatura 

Mluvnice - elipsa, jazykový rozbor, větné členy (opakování):  

str. 74 – opsat modrý rámeček, cv. 8, str. 75 – jazykový rozbor, str. 76 

 
Literatura - četba knih ze seznamu doporučené literatury 

 

Příprava na přijímací zkoušky: 

prijimacky.cermat.cz (specifikace požadavků, testová zadání k procvičování) 
pravopisne.cz, publikace Přehledy českého jazyka (Bradáčová L.,Alter,2012) 

Škola doma – pořad České televize 

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

Anglický jazyk 

1. pro opakování starší látky zveřejňuji cvičení "signs and warnings" na 

KAHOOT.IT. Heslo je 027969. Prosím, přihlašujte se vlastním jménem,  

ne smyšlenou přezdívkou. 
 

2. Gerundium - pracovní sešit str. 77/část 4.2 (Gerundia) – přepsat tento odstavec  

do šk. sešitu. Věty, které jsou uvedené jako příklad přeložit do češtiny. Vypracovat 
cvičení 37/6 

 

3. Učit se průběžně slovíčka 4. lekce, seznam je na str. 83, lekce 4, část B (jobs, 
personality). 

 

Německý jazyk 

Skupina p. Kočí  
Naučit se slovní zásobu L6: Pracovní sešit str. 62 

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

 

Skupina p. Fialové  

uč. 34/15,16 a prac. sešit str. 34/5 

 

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 
+ udělat si testová zadání viz cermat.cz 

 

Dějepis 

Studená válka – počátky, Marshallův plán, vznik Severoatlantické 
aliance, rozdělení Německa: str. 96–100 – přečíst, vypracovat odpovědi na otázky  

pod textem 

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

 

Občanská výchova 

Do školního sešitu zpracovat základní lidská práva-  

LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV (základní info), 

CHARTA PRÁV DĚTÍ (základní info) – dokončit 

 

Fyzika 

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

Otázky a úkoly str. 128/O 4, 5, 6, 7 a 8 
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Chemie Učebnice str. 23 - 24 Areny – přečíst 

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

Zeměpis 

Zemědělství - práce s učebnicí - zápis- na základě úkolu z předcházejícího týdne 

provést zápis do sešitu (uč. str. 45-46)  

– Živočišná výroba – hlavní úkol; rozmístění; charakteristika chovu jednotl. druhů 
zvířat  

Práce s učebnicí – čtení s porozuměním + zápis do sešitu –uč. str. 47 

 – Rybolov (mořský a sladkovodní) 
 

Volitelné předměty 

Seminář z M -  příprava k PZ – cermat.cz 

 

KAJ - Pokračovat v práci na projektu na téma Moje oblíbená osobnost nebo Moje 

záliba (povídání na cca 5 - 10 minut + obrazový materiál). 

Pokud lze - procvičování slovní zásoby: umimeanglicky.cz (Podle třídy - 9. třída - 

detailně - Tematická slovíčka a fráze: Zábava - technologie, kino a televize, knihy, 

texty a média (procvičovat formou - výběr z možností, pexeso) 

 

 


