
 

Třída: 9. B 
 

11. 5. – 15. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

slovní zásoba: přísloví, rčení, pořekadla, pranostiky 

literatura: zhlédnout film Postřižiny (Bohumil Hrabal, Jiří Menzel) 

příprava na přijímací zkoušky: literární pojmy 

 

Anglický jazyk 

Tento týden bude na téma „Money“. Učebnice str. 56/1 – nauč se slovíčka. 

Procvičit si je můžeš na https://quizlet.com/ZS1Dobris (seřaďte si je 

abecedně a najděte si příslušnou část – level 5, Unit 5, Section A). 

V pracovním sešitě vypracuj cvičení na str. 48/1, 2.  

Vypracuj a nafoť na GC. 

 

Německý jazyk 

p. uč. Fialová - Uč. s. 39 nastuduj gramatiku – řadové číslovky.  

Uč. s. 39/9b) napsat do sešitu a poslat na fialova@1zsdobris.cz .  

Uč. s. 41 nastuduj gramatiku – neosobní podmět „man“ a sloveso dürfen – 

smět. Do sešitu napiš 3 odpovědi na otázku „Was darf man in der Schule 

nicht tun? (Co se nesmí ve škole dělat?) a pošli na: fialova@1zsdobris.cz 

Řadové číslovky procvič na: 

http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/radove-cislovky-

ordinalzahlen-320/ 

 

p. uč. Kočí 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 GC ověříte 

kvízem. 

 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu 6pwvrmh nebo prezentace Povolání vypsat 

slovíčka do školního sešitu. 

https://docs.google.com/presentation/d/149wJ96ynYLvmp8uBCUr 

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 a v online hodinách. 

 

Dějepis 

Zhlédnout videa Den Číhošťského zázraku a Uranový lágr Vojna – Jak 

komunisti týrali své nepřátele 
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http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/radove-cislovky-ordinalzahlen-320/
https://www.youtube.com/watch?v=vjnlmy6tekc
https://docs.google.com/presentation/d/149wJ96ynYLvmp8uBCUrDIZsPHx8qYPKUjS_L95i60gE/edit#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A


Fyzika 

Zvukové jevy 

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

 

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 

Práce v GC - 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  (kód 25p46a6) – kvíz – Geologický vývoj Země – organismy 

 

Zeměpis 

1) Globalizace – web. stránka předmětu – str. 82-84 (zápis) 

2) Opakování – web. stránka předmětu - Propojenost světového 

hospodářství – připravit odpovědi na otázky č. 1-4 na str. 84 

 

Volitelné předměty 

 

Seminář z M -  příprava k PZ – GC – kód derbkte 

 

KAj p. uč. Veselková - Procvičovat poslech s porozuměním na 

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

Washington II) Ti, kteří nezaslali stručnou zprávu o tom, jak tráví karanténu, 

pošlou ji do 24.5. 

 

KAJ  p. uč. Slepičková – Odevzdej práci, která byla zadána během výuky ve 

škole – My favourite book/ movie/ band/ aktivity/ sport, … Vyučující tě 

bude kontaktovat na tvůj školní email 
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