
Třída: 9. A  

18. 5. – 22. 5.

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Sestavte krátký proslov pro děti u příležitosti zápisu do první třídy a pošlete na mail. Napište 

čtyři přísloví (rčení), ve kterých se vyskytují slova noha, ruka, hlava, oko, srdce, vysvětlete 

je. Napište čtyři přirovnání, vysvětlete je a vše pošlete na mail (inspirace na Google 

Classroom - Obrazná pojmenování).  

Literatura - doporučuji práci v Google Classroom (Věcná literatura, Publicistické žánry). 

Příprava na PZ - doporučuji práci v Google Classroom + úterý ČT1 - Škola doma, případné 

dotazy pošlete. 

 

Anglický jazyk 

 

Passive voice (trpný rod) v ostatních časech – V pracovním sešitě na str. 78/79 máš 

vysvětlění a příklady trpného rodu v ostatních časech. Do sešitu si ke každému času opiš 

kladnou, zápornou větu a otázku. Můžeš se podívat na video, kde je trpný rod vysvětlen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0jQGCqc8iRs.  

Vypracuj cvičení v uč. str 66/1 (odstavec 1 – minulý čas prostý, ods. 2 – předpřítomný čas, 

ods. 3 – will, ods. 4 – přítomný čas prostý), zapiš odpovědi do sešitu. Dále prac. sešit str. 

44/2b (trpný rod v minulém čase prostém), 45/4 (přepiš věty do trpného rodu, dej si pozor, 

abys použil čas, který je v příkladové větě).  

Konzultace a kontrola výsledků cvičení po emailu nebo v rámci videohovoru. 

 

Německý jazyk 

Nový nadpis do sešitu: Předložky se 4. pádem. Vypsat je do sešitu (i vzorové věty) a přeložit 

na základě videa: https://www.youtube.com/watch?v=ygUR9y0GpD0 

Video je ke shlédnutí i v Google Učebně. Svoje znalosti si pak v Google Učebně ověříte 

kvízem. 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu 6pwvrmh nebo odpovědět na otázky o povolání:  

https://docs.google.com/document/d/1oPq0z0TS3UgrEa4lZQ7afCdsWvoMJV12GEiDS3O9

2eM/edit 

 

Matematika 

Goniometrické funkce - nejprve se znovu podívej na 

video https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A 

a pak si do ŠS zapiš Funkce kosinus - proveď náčrtky 61/A a zapiš rámeček na str. 61 a 62, 

projdi si str. 62 a vypracuj 62/ 2, 64/6.  

Vše ofoť a pošli nejlépe v GC nebo mailem na mou adresu.  

 

Dějepis 

Učebnice str. 137 - 140 - Období normalizace - přečíst + vypsat do sešitu, doporučuji práci v 

Google Classroom (Normalizace), případné dotazy pošlete. 

 

Fyzika Zvukové jevy  (sl. 6,9,10 a 11): https://www.slideserve.com/fawzia/zvukov-jevy 

Chemie 

Tuky, bílkoviny – poznámky na Google učebně v kurzu Chemie (kód pqrjl2r). 

Minulé kvízy máte stále přístupné v kurzu Chemie a v Testovacím kurzu (kód fkhm5t). 

 

Přírodopis 

Učebnice s. 79 – 81 Dědičnost – přečíst + vypsat stručné poznámky. 

Práce v GC – kvíz – Geologický vývoj Země – organismy II – kód 25p46a6. 
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Zeměpis 

Poznáš světová města? Otestuj se na:  

1) https://www.qizy.cz/quizzes/metropole-panoramaticky-kviz/57,  

2) http://ankety.aktualne.cz/s3/TEST-Poznate-svetova-mesta-Procestujte-se-nasim-kvizem. 

Vypracuj kvízy, svůj výsledek (fotografie/ print screen) můžeš odevzdat v kurzu 

v Classroom nebo zaslat vyučující na email do 22.5. 

 

Volitelné předměty 

Seminář z M –  příprava k PZ – cermat.cz 

 

Seminář z Čj – práce v Google Classroom (Teorie literatury), příprava na PZ - úterý ČT1 - 

Škola doma + procvičování v Google Classroom, případní dotazy pošlete. 

 

KAJ – Odevzdej práci, která byla zadána během výuky ve škole – My favourite book/ 

movie/ band/ aktivity/ sport, …Vyučující tě bude kontaktovat na tvůj školní email. 

 

ZEÚ – Podívej se na video „Jak funguje ekonomika“ 

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