
Třída: 9. B 
 

27. 4. – 30. 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 

Úkoly jsou zadané na Google Classroom. Kód: osp2rpe 

Jdi na následující stránku. Najdeš tam poslechový seriál se 6 díly s 

názvem The Survivor. Každý díl trvá kolem 6 minut. Až si poslechneš celý 

seriál, napiš mi (monika.houskova@1zsdobrisonline.cz) v pár anglických 

větách o čem poslech byl a jestli se ti líbil, případně jestli jsi rozuměl/a 

dobře, atd. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-listening 

 

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  - 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 

GC 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 

Koule - 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 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 

Zhlédnout dokument Den, kdy sovětští komunisté ztratili absolutní moc 

(7. únor 1990) 

K tématu je připravena aktivita v kurzu na Google Classroom. 
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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.  

Přírodopis 
Vypracujte cvičení v PS s. 23 – 24, viz učebnice s. 28 – 29. 

Zeměpis 

Služby a cestovní ruch – web. stránka předmětu – str. 74-77 – přečíst, zápis 

do sešitu; zeměpisná vycházka (dle možností) - zamyslet se nad vlivem 

jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí 

 

Volitelné předměty 

Seminář z M -  příprava k PZ – cermat.cz 

 

KAj - Procvičovat poslech s porozuměním na 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-s-porozumenim (téma: Anna and 

friends) 
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