
Třída: 9.C 
 

18.5. - 22. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 
literatura 

DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT - OPAKOVÁNÍ 

-uč.s.79 – přečti si postup při určování vedlejších vět (modrá tabulka) 

-uč.s.80 – zopakuj si druhy vedlejších vět (viz tabulka) 

-uč.s.80/cv.7,8- máš připraveno v GC-buď ho vypracuj přímo v připraveném 

Google dokumentu a klikni na tlačítko ODEVZDAT (každý máte svou kopii), nebo 

napiš do sešitu a pošli (nebo vlož foto do GC) 

- další práce v GC a ve škole 

 

Anglický jazyk 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Sinbad the Sailor 

-PS s.17- přečti si text, k neznámým slovíčkům si připiš český překlad a pak 

vypracuj cvičení 4 a 5 

-vypracuj kvíz k tomuto textu v GC 

-procvič si stupňování přídavných jmen (tento odkaz máš vložený i v GC) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langua

ge_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparative_and_superlative_do923

hl 

Německý jazyk 

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/ 

 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu 6pwvrmh nebo odpovědět na otázky o 
povolání https://docs.google.com/document/d/1oPq0z0TS3UgrEa4lZQ7afCdsWv

oMJV12GEiDS3O92eM/edit  

 

Matematika 

Goniometrické funkce – funkce kosinus a tangens -  učebnice Ma – 2.díl – str. 
61 – 66 - pročíst, do ŠS - 61/A,62/2, 63/ráneček, 64/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 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 Google učebně v kurzu Chemie (kód pqrjl2r). 

Kvíz – Uhlovodíky – Testovací kurz – kód fkhm5t. 

Minulé kvízy máte stále přístupné v kurzu Chemie. 
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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 

SČj - SČj - práce v Google Classroom (Teorie literatury), příprava na PZ - úterý 

ČT1 - Škola doma + procvičování v Google Classroom 

 

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

ZEÚ - Podívej se na video „Jak funguje ekonomika“ 

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

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. 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2332
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2340
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3201
https://www.youtube.com/watch?v=xJyazGFZbEY
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-s-porozumenim

