
Třída: 9. B 
 

20. 4. – 24. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – morfologický pravopis: - opakování 

literatura - Václav Hrabě: Variace na renesanční téma – práce s textem 

 

K uvedeným tématům jsou připraveny aktivity v kurzu na GoogleClassroom. 

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

 

Anglický jazyk 

Zhlédni video na: https://youtu.be/HhNo_IOPOtU. Nejdřív zhlédni celé 
video, následně stačí, když budeš pracovat s 1. částí, kde mluví 1. mluvčí, tj. 

do 1:33 min. Napiš v angličtině 3 nejdůležitější pravidla (rules), která první 

mluvčí zmiňuje (jsou vždy napsaná v horní části obrazu). Pak k nim přidej 

překlad do češtiny. Následně napiš min. 10 nových slov, která jsi se z celého 

videa (nebo třeba jen z 1. části) naučil/a a k nim i jejich český překlad. 

Pravidla i nová slovíčka nafoť a pošli na houskovamo@1zsdobris.cz 

Na Google Classroom jsou připravená cvičená na procvičování rozdílu Ing 

x Infinitiv. 

 

Německý jazyk 

p. uč. Fialová -  Uč. s. 37/4 - přečíst rozhovory, s. 38/6 a),b) - odpovědi 

pošli na fialova@1zsdobris.cz. Uč s. 38 - Gramatik - nauč se časovat sloveso 

können. 

p. uč. Kočí - 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 

Zhlédnout dokument Den, kdy sovětští komunisté ztratili absolutní moc 

(7. únor 1990) 

K tématu je připravena aktivita v kurzu na Google Classroom. 

 

Fyzika 

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

Jaderné zbraně: 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/17. Člověk a příroda/9. r. 

Fyzika fin/16-retezova reakce, atomova bomba_ VR/ATOMOVA 

BOMBA.ppt 

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

 

https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/
https://youtu.be/HhNo_IOPOtU
mailto:houskovamo@1zsdobris.cz
mailto:sobotkova@1zsdobris.cz
mailto:sobotkova@1zsdobris.cz
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
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
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 

Doprava a spoje -  str. 54-56 – Druhy dopravy a jejich rozmístění – přečíst 

+ zápis (u železniční dopravy vyhledat a zapsat názvy 3 nejrychlejší ch vlaků 

na světě; u námořní dopravy – název největšího přístavu světa; u letecké 

dopravy – názvy 3 největších světových letišť),  

dále možné využít web stránky školy – web předmětu – Doprava a spoje – 

str. 66-73 

 

Volitelné předměty 

Seminář z M -  příprava k PZ – cermat.cz 

 

KAj - Nahrát krátké povídání v angličtině na téma Jak trávím 

karanténu (pokud nemáte možnost povídání nahrát, stačí písemně) 

Zaslat na veselkova@1zsdobris.cz  do 24. 4. 

 

ZEÚ - Nastudovat Pojišťovny - odkaz: 
http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/10. Matematika a její 

aplikace/m_9rocnik.htm 
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