
Třída: 9. A  

11. 5. – 15. 5.

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Příprava na PZ - doporučuji práci v Google Classroom + úterý ČT1 - Škola doma, 

případné dotazy pošlete 

 

Literatura - Drama - práce v Google Classroom 

 

Anglický jazyk 

 

Nová gramatika – Passive voice (trpný rod). Zopakuj si nepravidelná slovesa, která se 

používají při tvorbě vět v trpném rodě – http://esl.fis.edu/grammar/verbs/5.htm. Na kurzu 

v Classroom máš vysvětlení, jak tvoříme trpný rod. 

Přečti si, opiš si pravidla a příklady do sešitu. Můžeš se podívat na video, kde je trpný rod 

vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=0jQGCqc8iRs.  

 

Tento týden se zaměříme pouze na trpný rod v přítomném čase, vypracuj cvičení 

v učebnici 57/5 (opiš věty do sešitu a doplň sloveso v závorce v trpném rodě), pracovní 

sešit 44/2, 52/1.  

Přelož věty do sešitu a zašli vyučující do pátku 15. 5. na email anebo přelož přímo 

v kurzu Classroom –  

1) Coca-Cola se pije po celém světě. 2) Počítače se používají každý den. 3) Klíče se často 

ztrácí. 4) Každou minutu se narodí 250 dětí. 5) Hodně divokých zvířat je zabito lidmi.  

6) Každý rok je Londýn navštíven 20 miliony turisty. 7) Děti jsou učiteli vyučovány 

online. 8) V této restauraci jsou večeře vždy připraveny slavným kuchařem. 

 

Německý jazyk 

Nový nadpis do sešitu: Předložky se 3. pádem. Vypsat je a přeložit na základě videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=vjnlmy6tekc 

Procvičit v pracovním sešitě str. 54/2, str.55/4 a str.56/6 

Video je ke shlédnutí i v Google Učebně.  

Svoje znalosti si pak v Google Učebně ověříte kvízem. 

 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu 6pwvrmh nebo prezentace Povolání –  

vypsat slovíčka do školního 

sešitu.  https://docs.google.com/presentation/d/149wJ96ynYLvmp8uBCUrDIZsPHx8qYP

KUjS_L95i60gE/edit#slide=id.p 

 

Matematika 

Goniometrické funkce –  

nejprve se podívej na video https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A   

a pak si do ŠS zapiš Funkce sinus - proveď náčrtky 55/A,B a zapiš rámeček  

na str. 55, 56 a 57, projdi si str. 58 a vypracuj 58/ 5 -8.  

Vše ofoť a pošli nejlépe v GC nebo mailem na mou adresu.  

Další vysvětlení v GC. 

 

Dějepis 

Učebnice str. 134 - 137 - Pokus o změnu v roce 1968 - přečíst + vypsat do sešitu, 

doporučuji práci v Google Classroom, případné dotazy pošlete. 

 

Fyzika Zvukové jevy https://www.slideserve.com/fawzia/zvukov-jevy  (sl. 2 – 5) 
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Chemie 

Učebnice s. 36 -39  Přírodní látky, Sacharidy – přečíst, odpovědět na otázky s. 36 

v kapitole Přírodní látky, vypsat poznámky z kapitoly Sacharidy podle osnovy: 

o Fotosyntéza – reakce , význam 

o Glukóza – zdroj, vlastnosti, význam pro organismy 

o Sacharóza – zdroj, vlastnosti, využití, výroba sacharózy 

o Škrob – zdroj, vlastnosti, význam pro organismy, využití, výroba škrobu 

o Glykogen – význam v lidském organismu 

o Celulóza – zdroj, vlastnosti, význam pro rostliny, využití, výroba papíru 

Práce v GC – kvíz – Deriváty uhlovodíků, kód kurzu pqrjl2r 

 

Přírodopis 

Učebnice s. 76 – 77  Základ a trvání života – přečíst a odpovědět na otázky č. 1, 2, 9, 10, 

11, 12. 

Práce v GC – kvíz – Geologický vývoj Země – organismy, kód kurzu 25p46a6 

 

Zeměpis 

Zopakuj si, co už víš o dopravě ve světě. Vypracuj cvičení na následujících odkazech – 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2198, 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2197. 

 

Volitelné předměty 

Seminář z M –  příprava k PZ – cermat.cz 

Seminář z Čj – práce v Google Classroom (Literární pojmy + Obrazná pojmenování + 

Umělecká a věcná literatura), příprava na PZ - úterý ČT1 - Škola doma + procvičování v 

Google Classroom 

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. 

TP – Inspirace 

https://www.youtube.com/watch?v=2agFaxJBEpk 

https://publi.cz/books/163/09.html 

https://www.youtube.com/watch?v=AMOv3E_e1hE&list=PLR1NfpX5o5qQ1U-

g_M4i2IGiApjASKAHR 
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