
Třída: 9.C 
 

  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice 

Druhy vět podle postoje mluvčího 

Vlastní jména – psaní velkých písmen 

Vše naleznete na níže uvedeném odkazu, jedná se o opakování ze 7. ročníku.  

Ale pozor, je tam chybný název souboru. Otevřete hned první soubor 

s názvem Druhy vedlejších vět 01, tam najdete druhy vět podle postoje 

mluvčího. Také si stáhněte SMART Notebook (viz odkaz na stránkách 

školy), abyste mohli pracovat s materiály vytvořené v tomto programu.  

Na tomto místě máte zároveň další cvičení k procvičování druhů vedlejších 

vět. 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/03.%20Jazyk%20a%20jazyko

v%C3%A1%20komunikace/cj_7rocnik.htm 

 

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

C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=Druhy+v%

C4%9Bt+podle+postoje+mluv%C4%8D%C3%ADho#selid 

https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-vety-podle-postoje-mluvciho/ 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-

pismen/ 

Sloh 

Řazení textu 

https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/serazeni-textu 

 

Literatura 

POSLECH AUDIOKNIH – Vyber si audioknihu dle svého zájmu, poslechni 

si ji a pak mi napiš na mail, co jsi poslouchal a co tě v knize nejvíc oslovilo. 

Můžeš mi napsat i tip na nějaké další. Můžeš si zkusit vyhledat (i další) knihy 

těchto autorů i v jiné podobě, než jsou audioknihy. Doporučuji si ale díla 

těchto autorů připomenout, kromě toho, že jsou pěkná, mohou se Ti hodit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oT3APn9JiFg 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa3uf0nbheI&t=42s 

https://www.youtube.com/watch?v=vDRz5jpRvB8 

https://www.youtube.com/watch?v=UfIAMrG5eDk&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=xwIgyvNpwEc&t=1348s 

https://www.youtube.com/watch?v=_YB5uZlZdRc 

 https://www.databazeknih.cz/knihy/zavata-samota-50352 
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Anglický jazyk 

Čas a předložky času (Time and time prepositions) 

1. zhlédni výukové video             

https://www.youtube.com/watch?v=G01SFcou6P4 

2. vypracuj do sešitu pyramidu-časové předložky podle této 

https://www.clipartkey.com/view/iiximwi_prepositions-of-time-

preposition-of-time-chart/ 

3. doplň do sešitu další časové výrazy odtud (pod pyramidu napiš ty  

bez předložek), připiš překlad v případě potřeby a procvič si je 

pomocí kvízu 

https://www.engvid.com/english-resource/50-expressions-using-at-

on-and-in-prepositions-of-time/ 

4. vypracuj cvičení 1-4 v prac.sešitě s. 18 

5. procvič si vše zde 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit02/vocabulary/?cc=cz&

selLanguage=cs 

  

Německý jazyk PS s. 35/6, 7a, 8, 9, 10  

Ruský jazyk 
Dle prezentace Vzhled osoby na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

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 

+ 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 

Štěpení jader U235. Využití a zneužití jaderné energie - jaderná elektrárna, 

využití radioizotopů, atomové zbraně; 

https://www.youtube.com/watch?v=ro4bH7rdF54  

 

Chemie 

Na  http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – Chemie 9 je umístěna 

prezentace ARENY. Vypracujte poznámky do sešitu podle prezentace. 

Chybějící údaje doplňte pomocí učebnice str. 23.  

Přírodopis 
PS – str. 41-42 doplnit 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 

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. 2020 

na veselkova@1zsdobris.cz 

Seminář z M –  příprava k PZ – cermat.cz 

Seminář z Čj – příprava k PZ – cermat.cz, pravopisne.cz, onlinecviceni.cz 
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