
Třída: 9.C 

4. 5. - 7. 5.  

  
Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice 

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 

-vypracuj souhrnný test č. IV. z učebnice s. 151, řešení si zkontroluj na 

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

-další práce v GC 

 

Sloh 

PRÁCE S TEXTEM 

-uč. s. 138 Školní řád-odpověz na otázky a zkontroluj si na s.160 

 

Literatura 

JAN AMOS KOMENSKÝ 

-zadání v GC  

Anglický jazyk 

PRÁCE S TEXTEM 

Teenagers and money  

- přečti si text SB p. 52 

-do sešitu vypiš neznámá slovíčka a překlad 

-další práce v GC 

 

Německý jazyk 

PS s. 40/11, s. 41/12,13,14.  

Zopakuj časování sloves na:http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-

slov-i/casovani-sloves-i-327/ 

 

Ruský jazyk 

Google Classroom (kód kurzu: 6pwvrmh) nebo odpovědět do školního 

sešitu na otázky z posledního slidu v prezentaci Počasí 

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

a/Poc%25CC%258Casi%25CC%2581.pptx 

 

Matematika 

Koule -  učebnice Ma – 2.díl – str. 25 – 28 - pročíst, do ŠS - 25/rámeček, 

26/5A, 28/2A - 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/ 

 

Dějepis Politické procesy v Československu v 50. letech (učebnice – s. 130–131) 

Fyzika 

Jaderná energetika (uč. str. 141 - 146 vypsat poznámky + uč. str. 146/O 1, 

2, 3, 4, 5 a 6 a vypracované odeslat: vavrovael@1zsdobris.cz) 

Ochrana před zářením (uč. str. 146 - 148 vypsat poznámky) 

 

Chemie 

Na www.1zsdobris.cz – DUMy – Člověk a příroda – Chemie 9. ročník – 

Karbonylové sloučeniny a Karboxylové kyseliny. Vypracujte poznámky 

do sešitu podle prezentací. Práce v GC (kód kurzu: pqrjl2r). 

Přírodopis 
Tento týden není v rozvrhu. 
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Zeměpis 

Mezinárodní obchod  

- web. stránka předmětu – str. 78-79 (zápis) 

-barterový (bartrový) obchod – samostatně vyhledat jeho definici a 

význam v dostupných zdrojích 

 

Mezinárodní hospodářská integrace 

-web. stránka předmětu str. 80 – 81 (zápis) 

 

Volitelné předměty 

SČJ - Příprava na PZ - práce v GC 

+ https://www.skolasnadhledem.cz/, https://www.pravopisne.cz/, https://

www.umimecesky.cz/, https://skolaposkole.cz/ + úterý ČT1 - Škola doma 

Sem M - Příprava na PZ - práce v GC – kód derbkte 

 

ZEÚ - Na stránkách školy nastudovat Firmy 

na: http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/10.%20Matematika%

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

 

KAJ - Procvičovat poslech s porozuměním 

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

in Washington) 
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