
9.B - dějepis 

Hlavní místa konfliktů - Korea 

                                        - Berlínská krize 

                                        - Karibská krize 

                                        - Vietnam 

                                        - Perský záliv 

- Afghánistán     s. 95 - 97 

 

 

 

Práce ze zeměpisu 14. - 17. 4. 
 
Učebnice str. 49. - 50. Státy světa podle správního členění. 
Vyber si jednu otázku ze str. 50. a vypracovanou pošli na mail: jirasek@chelcickeho.cz 

 

 

 

Fyzika 

Optické vlastnosti oka  

Učebnice str. 115. – 116. Nakresli co nejpodrobněji své oko, svůj výtvor vyfoť a 

pošli na mail: jirasek@chelcickeho.cz 

 

 

Německý jazyk 

Uč. str. 62. cv 9. Vypracuj podle zadání,  rada je na liště. Pokud jsi dobře hledal (a), napsal (a) 

jsi 7 výrazů. 

Uč. str. 64, cv. 11 procvičuj 4.p. podst. jmen se čl. neurčitým. Správnost členů kontroluj ve 

slovníčku. 

Do škol. sešitu napiš několik vět o svém nebo jiném zvířeti. Můžeš využít otázky v uč. na str. 

63, cv. 10 vpravo. 
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Hello my students! 

I hope you had a nice Easter and you and your family are fine. 

I am sending you new homework for this week. 

Take care and hope to see you soon. 

Milí žáci, zdravím vás a doufám, že jste prožili krásné Velikonoce a jste v pořádku.  

V tomto týdnu se v angličtině zaměříme především na procvičování slovní zásoby a 

minulého času.  

Vypracujte pracovní list, který vám poslouží k osvojení slovní zásoby a porozumění vět.  

Vypracovaný pracovní list posílejte na moji e-mailovou adresu vanhaeren@chelcickeho.cz   

Když budete potřebovat s něčím poradit, tak mě prosím kontaktujte na stejné e-mailové adrese.   

Ráda vám s čímkoliv pomohu.  

Pavla Vanhaeren       
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Pracovní list 

 

1. Pozorně se podívejte na slova a najděte, jakým písmenem začínají všechna slova, jejichž části 

najdete v jednotlivých tabulkách. Vyhledejte ve slovníku a napište překlad slov, která nedokážete 

přeložit.   

 

…bsolutly  …entle   …eapot  …arried   

…nywhere  …room   …erm   …ean 

…rgument  …et angry  …roubl e  …elt 

…nnoyed  …reeting  …raffic jam  …ole 

…dd   …er mad  …ough   …ood  

 

 

 

…atience  …elfish   …acon   …nsert  

…ity   …erious  …ehave  …nvention  

…latform  …erve   …lanket  …ron  

…rinter  …alt   …low   …mpresion  

…uppet  …ide   …ridge   …deal 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



2. Read this information and the text code in the box below. Then write the dialougue 

between Gemma and Laura correctly. Přečtěte si informace v textu a podle jednotlivých 

kódů v tabulce napište celou textovou zprávu mezi Gemmou a Laurou.    

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



5.               13.4. 2020 

9.AB 

Přírodopis                                         

Vzhledem ke zkrácenému týdnu po velikonočních svátcích  budeme pokračovat 

pouze „Sopečnou činností“ , která také patří mezi  VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ  

DĚJE  

Cílem je – pochopit podstatu vnitřních geologických dějů a jejich projevy na 

povrchu Země. 

Základní informace najdete  v učebnici  str. 39, do sešitu  pokračujte 

v zápisu – Sopečná činnost  -   zakresli a popiš vnitřní stavbu sopky (obrázek 

na straně 39) , co doprovází sopečnou činnost, co je stratovulkán, kde se 

vyskytují aktivní sopky, k čemu se využívá tepelná energie  vyvolaná sopečnou 

činností 

Napiš 5 aktivních sopek – u každé nadmořskou výšku a místo (do sešitu)    

 Přečti si zprávy o současných aktivních sopkách na Islandu a v Indonésii  :        

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/osm-zprav-ktere-vam-mohly-uniknout-co-

se-deje-ve-svete-krome-koronaviru-

99475?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpzpra.s

znhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null         

  Podívej se na dokument :  https://www.youtube.com/watch?v=4R3znixehgA     
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Chemie 

Následující týden nezadávám žádné úlohy na odeslání (kdo ještě nemá vše  

vypracované z minulých týdnů, tak  ještě  doplňte a pošlete ke kontrole 

Dále pokračujeme organickou chemií. Minulý týden jste si zpracovali úvod 

k PŘÍRODNÍM  LÁTKÁM. Nově si přečtěte a vypište: 

Sacharidy (učebnice strana 71-72) – to nejdůležitější je opět silně vytištěné 

- Stavba molekul sacharidů 

- Vznik 

- Třídění – monosacharidy, disacharidy, polysacharidy 

- Monosacharidy – společné vlastnosti a příklady monosacharidů (glukóza=hroznový cukr, 

fruktóza=ovocný cukr) – vždy vypsat výskyt a využití, vzorec si napište C6H12O6 

 

Dobrovolný úkol: procvič chemické rovnice  - učebnice str.8 cvičení 3 (v horní 

části učebnice) 

 

 

9.B český jazyk 

 

13.-17.4. 

 

Mail pro odevzdávání a kontrolu úkolů: cestinanadalku.zsch@gmail.com 

Online procvičování pravopisu: www.pravopisne.cz 

Starší pracovní listy dostupné na: 

https://drive.google.com/drive/folders/15u9mh3vuru1RH2Ir5sq28BaJ9pofIhNe?usp=sharing 

 

 

Mluvnice 

Pracovní list na procvičování, zaslat do soboty 18.4. 

https://drive.google.com/file/d/1_B03UFTnIYkvKhxt82x4xiVAI3mWNubW/view?usp=sharing 

 

Na stránkách www.sciodat.cz zpřístupněn test na procvičení pravopisu, vyplňte do soboty 18.4. 

Mluvnice – pravopis – vyjmenovaná slova, skupiny hlásek (1. pokus) 

 

Sloh  

Pokračovat na zadaném úkolu – Vymyslet rozhovor 

Rozhovor mi zašlou všichni nejpozději do 15.4.2020, tato středa 
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