
Třída: 9. B 
 

14. 4. – 17. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – lexikální pravopis: - opakování 

literatura - zhlédnout film Vrchní, prchni! 

 

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. Pracovní sešit str. 84/4C – Phrasal verbs – vypište si do sešitu 

všechna uvedená frázová slovesa i s českým překladem. 

2. Pročtěte a nastudujte si vysvětlení frázových sloves v pracovním 

sešitě str. 77 (4.3). 

3. Vyplňte cvičení v prac. sešitě str. 38/1,2,3 

4. Pro dotazy či připomínky používejte moji emailovou adresu 

houskovamo@1zsdobris.cz nebo Google Classroom. 

 

Německý jazyk 

p. uč. Fialová -  Naučit slovíčka ze 4. lekce - PS s. 45. 

Opakovat čísla na: https://www.umimenemecky.cz/slovicka-cisla-1-
uroven?source=explicitExercise 

 

p. uč. Kočí - 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 

Zhlédnout dokumenty Den, kdy Fidel Castro převzal moc na Kubě, Den, kdy 

byl popraven Che Guevara a Den, kdy zavraždili Kennedyho. 

 

Občanská výchova Pokračuj v práci z minulého týdne. 

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 
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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. 

Zeměpis 

Zemědělství, rybolov, lesní a vodní hospodářství – opakovat – jakmile 

bude spuštěna jednotná platforma Google Classroom, pozvu Vás do kurzu a 

budeme opakovat a hodnotit  

Doprava a spoje – zápis do sešitu – na základě úkolu z minulého týdne – 

význam a postavení dopravy, dopravní cesty, přemisťování nákladů a osob 

(str. 50-53) + připravit odpovědi na cvičení str. 52/1-7; str. 54/1-5  

 

Volitelné předměty 

Seminář z M -  příprava k PZ – cermat.cz 

 

KAj - Nahrát krátké povídání v angličtině na téma Jak trávím 

karanténu (pokud nemáte možnost povídání nahrát, stačí písemně) 

Zaslat na veselkova@1zsdobris.cz do 24.4. 
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