
Třída: 9.C  

 
 

 

 

Předmět: Vzdělávací témata pro domácí přípravu ţáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice 

Zkontrolovat si řešení Testu č. 9 viz uč. s. 160 

Druhy vedlejších vět – opakování: 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%

8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=V%C4%9Bty+vedl

ej%C5%A1%C3%AD+-+druhy#selid 

 

Literatura 

Zhlédnout drama K. Čapka Bílá nemoc 

https://www.youtube.com/watch?v=HJMUIBEzYnI&t=923s 

Sloh 

Seznámit se se slohovým útvarem Proslov, přečíst si některé ukázky 

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/proslovy/#axzz6H6JGLeq4 

Příprava na přijímací zkoušky a opakování: 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php, pravopisne.cz, www.cermat.cz  

Pokud máte nějaké dotazy, pište mi na mail nebo na Whatsapp, ale nezapomeňte se 

vždy podepsat, nemám uložená vaše telefonní čísla. Držte se! 

 

Anglický jazyk 

Napsat text v délce 100-150 slov na téma My future (place I will live, family, 

education, job, travelling…) a poslat prosím na můj školní mail do 27. 3. do půlnoci 

Důležité upozornění: Napište opravdu svou vlastní práci! 

 

Německý jazyk 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 – krychle, kvádr, válec – zopakovat, do ŠS - narýsovat, vypočítat povrch a 

objem: 1) krychle: a=5cm, 2) kvádr: a=3cm, b=8cm, c=6cm, 3) válec – pouze náčrt: 

r=4cm, v=8cm,  

+ příprava k PZ – udělat si testová zadání viz cermat.cz  

 

Dějepis 

Studená válka – počátky, Marshallův plán, vznik Severoatlantické aliance, rozdělení 

Německa: 

s. 96–100 – přečíst, vypracovat odpovědi na otázky pod textem 

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

 

Fyzika 

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

Otázky a úkoly str. 128/O 4, 5, 6, 7 a 8  

 

Chemie Učebnice str. 23 - 24 Areny – přečíst  

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=V%C4%9Bty+vedlej%C5%A1%C3%AD+-+druhy#selid
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=V%C4%9Bty+vedlej%C5%A1%C3%AD+-+druhy#selid
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=V%C4%9Bty+vedlej%C5%A1%C3%AD+-+druhy#selid
https://www.youtube.com/watch?v=HJMUIBEzYnI&t=923s
https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/proslovy/#axzz6H6JGLeq4
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php
https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/


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) – Ţivočišná 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 

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)  

Seminář z M -  příprava k PZ – cermat.cz, další materiály s přímou kontrolou  

na vyžádání sobotkova@1zsdobris.cz  

Seminář z ČJ -  příprava k PZ – cermat.cz 
 

 

mailto:sobotkova@1zsdobris.cz

