
Třída: 9. B 
 

6. 4. – 8. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – lexikální pravopis: - opakování 

příprava na přijímací zkoušky: 
prijimacky.cermat.cz, pravopisne.cz, Přehledy českého jazyka, Škola doma – 

pořad České televize 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 

 

Anglický jazyk 

1. Pracovní sešit: 37/6 (a, b). Procvičování „gerundia“. 

 

2. Na KAHOOT.IT je připravené cvičení na opakování Gerundia. Heslo: 

0110371. Přihlašujte se svým jménem, ne přezdívkou. 

 

3. na youtube je opět video, na kterém si můžeš procvičit porozumění 

rychlému rozhovoru. Je to rozhovor z filmu Já, padouch. Nejdřív uslyšíš 

celý rozhovor, potom znovu s titulky, následně jsou zvýrazněna a 

vysvětlena klíčová slova (doporučuji případně vyhledat ve slovníku) a 

nakonec ještě jednou celé video. Doporučuji shlédnout několikrát, dokud 

si nejste jistí, že rozumíte a chápete. Zastavujte klidně často a znovu 

přehrávejte, ať dostanete fráze a věty „do ucha“. 

https://youtu.be/6552qKJ3AnY 

 

Německý jazyk 

p. uč. Fialová -  zopakovat slovíčka ze 3. lekce - PS str. 36 

p. uč. Kočí 

Prohlédněte si a zapište základní pojmy o Velikonocích v Němčině: 

Základní "Velikonoční slovíčka": 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0 

a další vyprávění na: https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA 

 

Ruský jazyk 

Prezentace Velikonoce bude umístěna na mých stránkách 

pro ruštinu na  http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

 

Matematika 

Tělesa – Jehlan – síť, povrch  
Učebnice Ma – 2. díl  -  pročíst str. 9-12,  

do ŠS - 9/rámeček, 10/dva rámečky, 11/rámeček,  

Procvič si do ŠS -  str.: 11/3, 4, 12/7A –  pošli na sobotkova@1zsdobris.cz  

ke kontrole. 

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

+ udělat si testová zadání viz cermat.cz 

 

Dějepis 

Zhlédnout dokumenty Den největšího protestu proti válce ve Vietnamu a 

Den, kdy začal festival ve Woodstocku 

Doporučené: film Vlasy 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 

 

Občanská výchova Pokračuj v práci z minulého týdne. 

Fyzika 

Radioaktivita - záření alfa, beta, gama, neutronové; 

https://www.youtube.com/watch?v=YZ8z9hBbkLk 
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Chemie 

Na  http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid  je umístěno PDF Zdroje 

uhlovodíků, paliva. Do sešitu pod nadpis Zdroje uhlovodíků, paliva 

vypracujte stručné odpovědi. Zdroj učebnice str. 24 – 29. 

 

Přírodopis Učebnice str. 51 – 53 Vývoj života na Zemi – přečíst 

Zeměpis 

Doprava a spoje – práce s učebnicí – čtení str. 50-53 – Význam a postavení 

dopravy, doprav. cesty, přemisťování nákladů a osob 

 

Volitelné předměty 

Seminář z M -  příprava k PZ – cermat.cz 

 

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.  

na mail veselkova@1zsdobris.cz 
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