
Třída: 9. A  

27. 4. – 30. 4.

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

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), případné 

dotazy pošlete mailem. 

 

Anglický jazyk 

 

Tento týden budeme opakovat, jak se tvoří otázka v anglickém jazyce. Na kurzu 

v Google Classroom najdeš shrnutí/přehled, jak se tvoří otázky u časů, které jsme 

probírali. Projdi si přehled a připomeň si, jak se tvoří otázky. Poté vypracuj cvičení 

v prac. sešitě str. 34/3 (doplň tázací výrazy What, Where, …) 34/4 (vytvoř z daných 

slov otázky), 35/6 (slova ze závorek použij v otázkách a poté na vytvořené otázky 

odpověz), 42/1 (vytvoř z daných slov otázky), 42/2 (sestav otázku tak, abys mohl 

odpovědět slovy, která jsou tučně zvýrazněná). Vyfocená cvičení odešli vyučující na 

email (ti, kteří se účastní video hovorů, práci zasílat nemusí). 

 

Německý jazyk 

Zopakujte si slovní zásobu " Zdraví" na : 

https://www.umimenemecky.cz/prekladatel-zdravi-nemoci-1-uroven/1752 

https://www.umimenemecky.cz/slovicka-zdravi-nemoci-1-uroven?source=explicitKC 

Slovíčka, která jsou pro vás nová si zapište do sešitu. Ověřte si svoje znalosti na: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2621 

Vše najdete i v naší nové učebně na Google Classroom. 

 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu 6pwvrmh nebo prezentace 

Počasí https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://f1fcz.cz/onewebmedia/Poc

%25CC%258Casi%25CC%2581.pptx, vypsat slovíčka do sešitu, odpovědět na otázky 

a poslat na babcakova@1zsdobris.cz. 

 

Matematika 

Uč. Ma – 2. díl do ŠS rámečky ze stran 25, 26, a 28  

Procvič si do ŠS - str.: 26/4 , 6;  28/1 a 29/ 3, 8; 30/ Úlohy na závěr pouze A –  ke 

kontrole pošli zpět přes classroom (kód kurzu ar3rx6f) nebo na můj mail. 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. 127-130 - Upevňování komunismu - přečíst + vypsat do sešitu, případné 

dotazy pošlete mailem. 

 

Fyzika 

Jaderné havárie: 

https://www.youtube.com/watch?v=VFU8ZBWNXs8 

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

 

Chemie 

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

Vypracujte poznámky do sešitu podle prezentace.  
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Přírodopis Vypracujte cvičení v PS s. 23 – 24, viz učebnice s. 28 – 29. 

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 

 

 


