
Třída: 9. C 
27.4.-30.4.  

  
  Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 

-vypracuj souhrnný test č. III. z učebnice s. 149, řešení si zkontroluj na 

str. 160 (v případě nejasností, dotazů… piš ) 

-jazykový rozbor s.42, stejně jako minule pošli ke kontrole na 

kubatova@1zsdobris.cz 

-další práce na GC 

 

Sloh 

PUBLICISTICKÉ ÚTVARY 

-pokračuj v práci z minulého týdne  

 

Literatura 

VLASTNÍ ČETBA 

-využij toho, že je teď hodně knih ke stažení zdarma, a přečti si knihu 

podle svého zájmu https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-

stazeni?dle=&gid=&aid=&id=2 

  

Anglický jazyk 

PREPOSITIONS – PRACTICE  

-zopakuj si předložky místa a času  

-udělej si do sešitu pyramidu Prepositions of place (předložky místa), 

podobně jako jste dělali časové předložky 

-vypiš si výrazy z videa a přelož 

-předložky si procvič zde 

https://www.perfect-english-grammar.com/preposition-exercises.html 

IRREGULAR VERBS – zopakuj a procvič si nepravidelná slovesa 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k 

https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html 
 

Německý jazyk 

Procvičit sloveso können – PS s. 39/7,8a) – pokud je to možné, ofotit a 

poslat na fialova@1zsdobris.cz 

Procvičovat slovíčka Rodina a V restauraci 

na:  https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek 

 

Ruský jazyk 

Google Classroom nebo prezentace Počasí 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://f1fcz.cz/onewebmedi

a/Poc%25CC%258Casi%25CC%2581.pptx , vypsat slovíčka do sešitu, 

odpovědět na otázky a poslat na babcakova@1zsdobris.cz. 

 

Matematika 

Kužel – povrch a objem -  učebnice Ma – 2.díl – str. 21 – 24 - 

pročíst, do ŠS - 21/rámeček, 23/rámeček, dobrovolně 24/2.4 – pro 

kontrolu můžeš foto/scann zaslat na culikova@1zsdobris.cz, 

Google Classroom 

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

https://dumat.webnode.cz/devitka/, 
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Dějepis Vývoj Československa v letech 1945–1948 (učebnice – s. 120–130). 

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 
Tento týden není v rozvrhu. 

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 

SČJ - příprava na PZ - cermat.cz, pravopisne.cz onlinecviceni.cz 

 

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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