
Třída: 9. A  

4. 5. – 7. 5.

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Vypracujte referát o knize (autor, název, nakladatelství, rok a místo vydání, počet stran, hlavní a 

vedlejší postavy, obsah, hodnocení) a pošlete, učebnice str. 94 - Tvoření vět - modré tabulky - 

výpisky do sešitu, str. 123 - Proslov - modrá tabulka - vypsat do sešitu, příprava na PZ - práce v GC, 

případné dotazy pošlete. 

Anglický jazyk 

 

Slovní zásoba – jobs, media. Uč. 46/1 – opiš si povolání do sešitu a přelož. PS str. 36/4 (doplň slova 

z nabídky do textu), 37/5 (doplň do tabulky informace z inzerátů ve cv. 4), 37/6a (spoj povolání 

s činností, která s ním souvisí), 40/1 (spoj výrazy s jejich definicemi), 41/4 (text Computers – doplň 

do textu výrazy v tabulce), 41/5 (zaškrtni informaci, která se objevila v textu Computers). 

Konzultace a kontrola správných výsledků po emailu nebo v rámci video hovoru. 

Německý jazyk 

In der Stadt L6: Vypište si slovíčka, které neznáte z pracovního sešitu str.62. Shlédněte video, ve 

kterém si potrénujte výslovnost některých obchodů: 

https://www.youtube.com/watch?v=dDBnjAKnDRo. Dále se zapojujte do práce v naší Google 

Učebně. 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu 6pwvrmh nebo odpovědět do školního sešitu na otázky z posledního 

slidu v prezentaci Počasí 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://f1fcz.cz/onewebmedia/Poc%25CC%258Casi%

25CC%2581.pptx. 

Matematika 
Povrchy a objemy těles – pracovní list najdeš v GC nebo na https://dumat.webnode.cz/devitka/. 

Vypracovaný PL pošli ke kontrole nejlépe přes GC nebo na sobotkova@1zsdobris.cz. 

Dějepis 

Učebnice str. 130 - 133 - výpisky do sešitu, podívejte se na 

video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-

27-cerven-150952, práce v GC, případné dotazy pošlete 

Fyzika 

Jaderná energetika (uč. str. 141 - 146 vypsat poznámky + uč. str. 146/O 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a 

vypracované odeslat: vavrovael@1zsdobris.cz) 

Ochrana před zářením (uč. str. 146 - 148 vypsat poznámky). 

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

Karboxylové kyseliny. Vypracujte poznámky do sešitu podle prezentací. Práce v GC. 

Přírodopis Vypracujte cvičení v PS s. 25 – 26, viz učebnice s. 30 – 31. 

Zeměpis 

Tento týden budeme opakovat formou kvízů témata globalizace, hospodářství, bohatství a chudoba 

– https://www.skolasnadhledem.cz/game/2332, https://www.skolasnadhledem.cz/game/2340, 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3201. Vypracuj kvízy, výsledek vyfoť a odešli vyučující na 

email nebo zadej na Classroom do 7. 5. 

Volitelné 

předměty 

Seminář z M –  příprava k PZ – cermat.cz, kód kurzu na GC derbkte 

Seminář z Čj – Příprava na PZ - práce v GC, 

+ https://www.skolasnadhledem.cz/, https://www.pravopisne.cz/, https://www.umimecesky.cz/, http

s://skolaposkole.cz/, + úterý ČT1 - Škola doma 

ZEÚ – Na stránkách školy nastudovat Firmy na: 

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

ace/m_9rocnik.htm 

KAJ – Odevzdej práci, která byla zadána během výuky ve škole – My favourite book/ movie/ band/ 

aktivity/ sport, …Vyučující tě bude kontaktovat na tvůj školní email. 
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