
Třída: 9. A  

20. 4. – 24. 4.

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Na stránkách školy najděte úložiště digitálních učebních materiálů a procvičujte - skupiny 

hlásek - skupiny s je, ě - předpony s, z, vz - slovní druhy:  

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/03.%20Jazyk%20a%20jazykov%C3%A1%2

0komunikace/cj_9rocnik.htm,  

 

Pokračujte v četbě vybrané knihy ze seznamu doporučené literatury, doporučuji využít 

odkazy na online výuku a školní výukové materiály na stránkách školy a procvičovat látku 

(cermat.cz, pravopisne.cz, onlinecviceni.cz, skolasnadhledem.cz) 

 

Anglický jazyk 

 

Zopakujte si zvratná zájmena, modální slovesa a dokončete práci z předchozích týdnů, pokud 

jste vše nestihli. 

 

Opakování zvratných zájmen na: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/reflexive-pronouns 

(V zeleném rámečku – Reflexive pronouns 1, Ref. pron. 2, Ref. pron. 3 – rozklikni a 

vypracuj) 

Opakování modálních sloves na: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/suggestions-and-

obligations 

(V zeleném rámečku vypracuj Suggestions 1, Suggestions 2) 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/probability 

(V zeleném rámečku vypracuj Can and may/might/could) 

 

Německý jazyk 

Pokračujte v zadané práci z minulého týdne. V učebnici str.49/14 přečtěte a písemně 

odpovězte na otázky. Odpovědi pošlete na můj školní email. (koci@1zsdobris.cz) 

 

Ruský jazyk 

Připojte se ke kurzu ruštiny v Google Classroom, kód obdržíte od třídního učitele. Pokud to 

nejde, popište do školního sešitu svůj vzhled (obličej a postavu), 7-10 vět, vyfoťte a pošlete 

na můj školní e-mail. 

 

Matematika 

Tělesa – Kužel 

Uč. Ma – 2. díl  do ŠS  rámečky ze stran 16, 18, 19, 21 a 23 

Procvič si do ŠS - str.: 18/6 (pomocí Phyt. věty),  22/2 , 23/1 a 24/ Úlohy na závěr pouze A – 

pošli na sobotkova@1zsdobris.cz  ke kontrole (můžeš i přes classroom, zde dále pracuj v 

kurzu. 

Další materiály k přípravě k PZ  na vyžádání sobotkova@1zsdobris.cz 

+ udělat si testová zadání viz cermat.cz 

Pracuj v kurzu classroom, případné dotazy pošli mailem. 

 

Dějepis 

Učebnice str. 127 - 128 - Únor 1948 - přečíst + vypsat do sešitu + 

video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-

prevratu-25-unor-151467  
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Fyzika 

Dokončit práce zadané v předchozím týdnu - vybrat vědce v oboru JE 

Jaderné zbraně: 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/17.%20%C4%8Clov%C4%9Bk%20a%20p%

C5%99%C3%ADroda/9.%20r.%20Fyzika%20fin/16-

retezova%20reakce,%20atomova%20bomba_%20VR/ATOMOVA%20BOMBA.ppt 

https://www.youtube.com/watch?v=wytHPQzY37c  

 

Chemie 

Na www.1zsdobris.cz – DUMy – Člověk a příroda – Chemie 9. ročník – Halogenderiváty. 

Vypracujte poznámky do sešitu podle prezentace.  

 

Přírodopis 

Na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid - Přírodopis 9  jsou umístěné potřebné materiály:  

PL – GEOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMĚ – ORGANISMY – TEST (PDF) vypracujete do sešitu 

podle pokynů a poté zkontrolujete pomocí PDF – G. V. Z. – ORGANISMY – VÝSLEDKY. 

Kdo nasbírá 20 bodů bez nápovědy, zašle zprávu na hamzova@1zsdobris.cz do 24. 4. 2020. 

 

Zeměpis 

Pracuj na zadaném úkolu z minulého týdne: Jaké dopady má pandemie a bezpečnostní 

opatření států na průmysl ve světě i u nás? Sleduj televizní noviny, zprávy a články na 

internetu a pokus se odpovědět na otázku. Zpracuj na toto téma úvahu v rozsahu cca 1–2 

normostrany na počítači nebo 2–3 strany psané rukou. Nezapomeň uvést zdroje, ze kterých 

jsi informace čerpal. Úvahu pošli na email vyučující do pátku 1. 5. 

 

Tělesná výchova 

Výzva TV – Sportujeme v karanténě. Natočte krátké, vtipné video (max. 1 min). Ukažte, že 

sportovat se dá kdekoliv a kdykoliv. Videa zasílejte své vyučující TV. 

 

Volitelné předměty 

Seminář z M –  příprava k PZ – cermat.cz 

 

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

 

ZEÚ – Nastudovat Pojišťovny - 

odkaz: http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/10.%20Matematika%20a%20jej%C3

%AD%20aplikace/m_9rocnik.htm 
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