
Třída: 9. C 
20.4.-24.4.  

  
  Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 

-vypracuj souhrnný test č. I. a II. z učebnice s. 144-149, řešení si 

zkontroluj na str. 160 (v případě nejasností piš na můj mail nebo GC) 

-do seš. mluvnice (nebo ve wordu…) vypracuj jazykový rozbor z učeb. 

str. 29 dole (odpověď na ot.č.8 najdeš v uč.str.17- modrá tabulka dole) – 

tento úkol mi pošli ke kontrole 

 

Sloh 

PUBLICISTICKÉ ÚTVARY 

(zpráva, oznámení, inzerát, reportáž, komentář, interview, recenze, 

kritika, fejeton, medailon) 

-uč.s.126-133 udělej si do seš. slohu přehledné výpisky o těchto 

publicistických útvarech 

-výpisky stačí stručné!! z modrých tabulek, pomohou ti tučně zvýrazněná 

klíčová slova 

-tento úkol je na 2 týdny (tento i příští týden) 

 

Literatura 

KAREL HYNEK MÁCHA 

-poslechni si ukázku z Máchovy básně MÁJ  

https://www.youtube.com/watch?v=TIiAIyjAO3U 

-vyhledej informace o životě K. H. Máchy a napiš mi na mail odpovědi 

na následující otázky: 

1. Uveď aspoň dvě věci, které mají V. Hrabě a K.H. Mácha společné 

(Odpovědi typu-Byli to Češi, muži… apod. slyšet nechci). 

2. Mohli se tito dva autoři setkat? 

3. Báseň Máj je balada, tj. lyrickoepická báseň – co to znamená? 

4. Kdo je nejznámějším autorem balad? 

5. V. Hrabě používal tzv. volný verš. Co to znamená? 

  

Další materiály k přípravě k PZ na vyžádání 

 

Anglický jazyk 

- zkontroluj si úkol v seš. z min. týdne SB 38/2b: 1d, 2f, 3b, 4e,5a, 6c 

THE MEDIA – slovní zásoba + předložky 

-SB 44/1b – opiš tabulku do sešitu a přiřaď každé skupině slov správnou 

předložku (in/on/at) 

-zkontroluj a procvič si zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/vocabulary/exercise1?cc

=cz&selLanguage=cs 

-vypracuj cvičení v PS s.34/1,2 

 

QUESTIONS - otázky 

-zopakuj si tvoření otázek v PS s. 77/4.1 

-do sešitu vypiš tázací slova a připiš český překlad SB 45/4a sloupeček A 
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(např. what=co) 

-otázky si procvič zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/grammar/exercise1?cc=c

z&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/grammar/exercise2?cc=c

z&selLanguage=cs 

-vypracuj cvičení v PS s.34/3,4 

 

Německý jazyk 

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. 

 

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 

Kužel  

-  učebnice Ma – 2.díl – str. 16 – 19 - pročíst, 

do ŠS - 16/rámeček, 19/rámeček – pro kontrolu foto/scann zaslat na 

culikova@1zsdobris.cz,  

+ příprava k PZ – udělat si testová zadání viz cermat.cz, 

https://dumat.webnode.cz/devitka/ 

 

Dějepis 

Zhlédnout dokument Den, kdy sovětští komunisté ztratili absolutní moc 

(7. únor 1990). 

K uvedenému tématu je připravena aktivita v kurzu na Google Classroom 

 

Fyzika 

Dokončit práce zadané v předchozím týdnu: vybrat vědce v oblasti JE. 

 

Jaderné zbraně: 

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%20B

OMBA.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 27. 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 
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Volitelné předměty 

SČJ - příprava na PZ - cermat.cz, pravopisne.cz onlinecviceni.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.%20Matematika%20a

%20jej%C3%AD%20aplikace/m_9rocnik.htm 
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