
 

Třída: 9. B 
 

18. 5. – 22. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

literatura: Karel Kryl – Bratříčku, zavírej vrátka (práce s textem) 

 

příprava na přijímací zkoušky: větné členy + druhy vět podle postoje 

mluvčího, věta jednočlenná, dvoučlenná, větný ekvivalent 

 

Anglický jazyk 

Tento týden bude na téma „trpný rod“. Na GC  najdeš 2 prezentace  

s vysvětlením trpného rodu. Mrkni na ně. Následně vypracuj cvičení v prac. 

sešitě str. 44/2. Nakonec si vyzkoušej, jak ti trpný rod jde v kvízu na GC. 

Dobrovolná práce: britská královna Alžběta II. měla koncem dubna 

narozeniny. Podívej se na video (3 min), co za poslední rok tato úžasná 

dáma stihla: https://youtu.be/WFBLy3dBagU. 

 

Německý jazyk 

p. uč. Fialová - V PS s. 43/2,3,4 a 44/5,6,7,8 vypracuj Wiederholungstest a 

pošli na fialova@1zsdobris.cz . Procvičuj časování sloves na: 

http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/casovani-sloves-ii-331/ a 

http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/casovani-nemeckeho-slovesa-

sein--333/ 

 

p. uč. Kočí 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 GC ověříte kvízem. 

 

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

https://docs.google.com/document/d/1oPq0z0TS3UgrEa4lZQ7afCdsWvoMJV1 
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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.  

Další vysvětlení v GC a v online hodinách. 

 

Dějepis 

Zhlédnout videa Den okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a 

Den, kdy se upálil Jan Palach 

 

Fyzika 

Zvukové jevy (sl. 6,9,10 a 11) 

https://www.slideserve.com/fawzia/zvukov-jevy 

 

Chemie 

Tuky, bílkoviny – poznámky na GC 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. 

 

Zeměpis 

Opakování – hospodářství, globalizace, bohatství a chudoba kvízy: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2332 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2340 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3201  

Po vypracování každého kvízu vyfotografuj výsledek a odešli (GC; email); 

termín: do 21. 5. 

 

Volitelné předměty 

 

Seminář z M -  příprava k PZ – GC – kód derbkte 

 

KAj Procvičovat poslech s porozuměním na 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-s-porozumenim (téma: Science and 

technology). 

Ti, kteří nezaslali stručnou zprávu o tom, jak tráví karanténu, pošlou 

ji do 24.5. 

 

KAJ  p. uč. Slepičková – Odevzdej práci, která byla zadána během výuky ve 

škole – My favourite book/ movie/ band/ aktivity/ sport, … Vyučující tě bude 

kontaktovat na tvůj školní email 

 

TP – pokračuj v zadané práci 

 

ZEÚ 

Podívej se na video „Jak funguje ekonomika“ na: 

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