
Třída: 9. C 
11. 5.-15. 5.  

  
  Předmět Vzdělávací témata 

    

Český jazyk a literatura 

Souhrnné opakování a příprava k PZ 

-vypracuj souhrnný test č. V z učebnice s. 154, řešení si zkontroluj na str. 

160 

-práce s textem Jízdní řád s. 139 (výsledky ke kontrole uč.s.160) 

- další práce v GC a ve škole 

 

Anglický jazyk 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Designer Bullies 

- PS s. 7 - přečti si text, k neznámým slovíčkům si připiš český překlad a 

pak vypracuj cvičení 4 a 5 

-vypracuj kvíz v GC (General English Quiz no 1) 

 

Německý jazyk 

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/ 

 

Ruský jazyk 

Google Classroom (kód kurzu 6pwvrmh) nebo prezentace Povolání  - 

vypsat slovíčka do školního 
sešitu.  https://docs.google.com/presentation/d/149wJ96ynYLvmp8uBCU

rDIZsPHx8qYPKUjS_L95i60gE/edit#slide=id.p 

 

Matematika 

Goniometrické funkce – funkce sinus -  učebnice Ma – 2.díl – str. 55 – 

60 - pročíst, do ŠS - 55/A, 56/rámeček, 58/5, 59/rámeček - 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 

Zhlédnout videa Den Číhošťského zázraku a Uranový lágr Vojna – Jak 

komunisti týrali své nepřátele 

 

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: 
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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 (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 – kvíz – Geologický vývoj Země – organismy (kód kurzu 

25p46a6) 

 

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 

SČj - práce v Google Classroom (Literární pojmy + Obrazná 

pojmenování + Umělecká a věcná literatura), příprava na PZ - úterý ČT1 

- Škola doma + procvičování v Google Classroom 

Technické práce - inspirace: 

https://www.youtube.com/watch?v=2agFaxJBEpk 

https://publi.cz/books/163/09.html 

https://www.youtube.com/watch?v=AMOv3E_e1hE&list=PLR1NfpX5o

5qQ1U-g_M4i2IGiApjASKAHR 

 

KAJ - 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. 
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