
Třída: 9. C 
 

  
  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

Zvláštnosti větné stavby viz učeb. s. 72-76: 

s. 72 – zápis do sešitu viz modrá tabulka, písemně do seš. mluvnice 72/1 celé 

věty a označit dle zadání 

s. 73 – vsuvka – stručný zápis viz modrá tabulka, písemně do seš. 73/3 

s. 76 – test č. 9 (odpovědi – jen číslo a písmeno) 

Příprava na přijímací zkoušky: pravopisne.cz, www.cermat.cz  

Anglický jazyk 
- dodělat chybějící cvičení v PS str. 2-15 (poslechová cvičení vynechat) 

- umět slovíčka JOBS dle pracovního listu v sešitě a budoucí čas 

Německý jazyk 
učebnice s. 33/13,14 

pracovní sešit - 32/16 a 34/2,3,4  

Ruský jazyk 
Slovní zásoba oblečení 

Pracovní sešit str. 34 cv. 1, 2, 3  

Matematika 
Uč. 2. díl - Podobnost – str. 31-49 – opakování – do ŠS str. 39/2-3, 43/13, 

44/2,3, 46/4, 48/10b + příprava k PZ – udělat si testová zadání viz cermat.cz  

Dějepis 

Důsledky druhé světové války - s. 67-68 + Poválečné dějiny –  

s. 91-96 (dočíst ke slovníčku) - přečíst, vypracovat odpovědi na otázky pod 

textem   

Občanská výchova 

Do školního sešitu zpracovat základní lidská práva-  

LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV (základní info), 

CHARTA PRÁV DĚTÍ (základní info) 

Fyzika 

Uč. str. 78 -85 dokončit Bezpečnostní pravidla při zacházení s elektrickými 

spotřebiči + První pomoc 

Jaderná energie str. 124 – 127 „Co už víme o atomech“, „Atomová jádra“ – 

prostudovat a zopakovat, nakreslit obr. 8.2 Modely atomů 

Uč.str. 125/Otázky a úkoly 1, 2, 3, 4, 5  

Chemie 

Učebnice str. 19 -22 Alkany, Alkeny, alkiny 

 Přečíst 

- Vypsat poznámky (výskyt, vlastnosti, použití): 

o Methan – str. 19 

o Propan, butan – str. 20 

o Parafin – str. 20 

o Cyklohexan – str. 21 

o Ethylen – str. 21 

o Acetylen – str. 21 

Přírodopis 
Učebnice str. 43 – 47 Vývoj života na Zemi – přečíst  

Zeměpis 

Opakování – Zemědělství – hlavní úkol, rozmístění a oblasti (ze sešitu) - 

rostlinná výroba - skupiny plodin (ze sešitu) 

Práce s učebnicí – přečíst -  Ţivočišná výroba (učebnice str. 45-46) 

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 záliby. 

Povídání na cca 5 -10 minut. 

 

http://www.cermat.cz/

