
9.B český jazyk

6.-10.4.

Mail pro odevzdávání a kontrolu úkolů: cestinanadalku.zsch@gmail.com
Online procvičování pravopisu: www.pravopisne.cz
Pracovní listy dostupné na: 
https://drive.google.com/drive/folders/15u9mh3vuru1RH2Ir5sq28BaJ9pofIhNe?
usp=sharing

Mluvnice
Pracovní list na procvičování, zaslat do soboty 11.4.
https://drive.google.com/file/d/1l2pubQ4KTy3mWGFmv_4pThxpY9zbHN-N/view?
usp=sharing

Na stránkách www.sciodat.cz zpřístupněny dva testy, také vyplnit do 11.4.
Mluvnice – pravopis – shoda podmětu s přísudkem, interpunkce - 02 
Mluvnice – významové vztahy mezi slovy - 02

Sloh 
Pokračovat na zadaném úkolu – Vymyslet rozhovor
Pokud někdo má rozhovor hotový, může mi ho zaslat na mail – na počítači nebo vyfocený 
ze sešitu
Rozhovor mi zašlou všichni nejpozději do 15.4.2020

mailto:cestinanadalku.zsch@gmail.com
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2532&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2504&testingId=455
http://www.sciodat.cz/
https://drive.google.com/file/d/1l2pubQ4KTy3mWGFmv_4pThxpY9zbHN-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2pubQ4KTy3mWGFmv_4pThxpY9zbHN-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15u9mh3vuru1RH2Ir5sq28BaJ9pofIhNe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15u9mh3vuru1RH2Ir5sq28BaJ9pofIhNe?usp=sharing
http://www.pravopisne.cz/


Práce pro 9.B na týden od 6.4.  – Válec - 
opakování

1)  Prohlédni   https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8
                   https://www.youtube.com/watch?v=zG7P3-ipCKQ  

2) Prezentace – Válec- úvod, nezapomeň vyrobit model
3)      https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao

               https://www.youtube.com/watch?v=nyo73_Wrz9M
4) Prezentace – válec – objem
5) Prezentace – válec – povrch
6) videa

https://www.youtube.com/watch?v=SV0O6Nt1cWE
https://www.youtube.com/watch?v=feZ7EoaBitU
https://www.youtube.com/watch?v=Q8OjiyXZApQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tb37j88uqNA 

7) prezentace – válec - shrnutí
8) učebnice 34/3 (zkontroluj z výsledků)
9) doporučuji i mrknout i sem 

https://www.youtube.com/watch?v=d2R9NhSg8tE 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnOTG8FojAM 
https://www.youtube.com/watch?v=M2msHA7Vizs 

Těším se na vaše fotky s modelem  

https://www.youtube.com/watch?v=M2msHA7Vizs
https://www.youtube.com/watch?v=ZnOTG8FojAM
https://www.youtube.com/watch?v=d2R9NhSg8tE
https://www.youtube.com/watch?v=Tb37j88uqNA
https://www.youtube.com/watch?v=Q8OjiyXZApQ
https://www.youtube.com/watch?v=feZ7EoaBitU
https://www.youtube.com/watch?v=SV0O6Nt1cWE
https://www.youtube.com/watch?v=nyo73_Wrz9M
https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao
https://www.youtube.com/watch?v=zG7P3-ipCKQ
https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8


4.       6.4. 2020
9.AB
Přírodopis                                        
Tento týden budeme pokračovat  VNITŘNÍMI GEOLOGICKÝMI  DĚJI 
Cílem je – pochopit podstatu vnitřních geologických dějů a jejich projevy na 
povrchu Země.
Využijte  text v učebnici  str. 38, do sešitu  pokračuj v zápisu – Poruchy 
zemské kůry  -   zlomy (pokles, přesmyk, příkopová propadlina, kerné 
pohoří), vznik pohoří vrásněním.                                                                     
Zakresli vznik přesmyku, poklesu a příkopové propadliny (učebnice strana 
38) .  
                                                                             
Chemie
Pokračujeme organickou chemií. Z organických látek zatím vzhledem 
k náročnosti  vynecháme UHLOVODÍKY a DERIVÁTY ULOVODÍKŮ 
(vrátíme se k nim až po návratu do školy)
Samostatně zatím zpracujte  - PŘÍRODNÍ LÁTKY   (učebnice strana 69 –
70)   - do sešitu zapiš – chemické složení organismů, druhy přírodních látek 
(sacharidy, tuky, bílkoviny,nukleové kyseliny), biogenní prvky 

Na volné listy vypracuj otázky  - po návratu do školy bude na odevzdání,
nyní pošli na uhrova@chelcickeho.cz     
1. Vypočítej kolik vody obsahuje tvoje  tělo (využij schéma str.69)
2. V jakém orgánu je obsažena kyselina chlorovodíková a jaký má význam.
3. Jaký význam má v lidském těle železo a jak je lidský organismus přijímá.
4. Co je makrobiogenní prvek – uveď příklady.
5. Co je mikrobiogenní prvek – uveď příklady. 
 6. Které prvky jsou nejvíce zastoupené v lidském těle a které v zemské kůře .

Dějepis - 6.4. - 10.4.

výpisky do sešitu - Hospodářství v 50. letech - s. 90
Život v totalitě - s. 91

číst - s. 92 - 94



Ruský jazyk

Učebnice

str. 95 cv. 17 a) ústně
str. 97 cv. 19 písemně
str. 99 cv. 22 a), b) ústně
str. 96 Skloňování osobních zájmen
str. 132 - 134 Skloňování podstatných jmen Opakování

Pracovní sešit

str. 62 cv. 18
str. 63 – 64 cv. 21

Německý jazyk na 7.4. - 14.4.2020

U str. 62, cv. 9. napiš odpověď do školního sešitu - podstatná jména 
mají neurčité členy ve 4. pádě. Upozornění na správný pravopis najdeš 
vlevo na liště.

PS str. 55, cv. 14. zvládneš i bez poslechu, pokud si nevzpomeneš, 
pomůže ti mapa v učebnici na str. 20. Zkus zjistit a zapiš u posledního 
města název země a bližší zeměpisnou polohu.

Fyzika

Na stránce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3933 je procvičování
probrané látky o čočkách. Do mailu napiš svoji úspěšnost.

Zeměpis
Na stránce: https://www.geograf.in/cs/ se podívej na zábavný zeměpis - poznávání
státu na Zemi. Přihlaš se pod naší školou. Kód naší třídy je: devítka. Uvidím, 
jak se Vám řešení úkolů daří.

https://www.geograf.in/cs/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3933


Hello my students!
I hope you are feeling ok.
Here is your homework for this week.
Part 1 Reading
V tomto úkolu se zaměříme především na porozumění textu. V článku se dozvíte, jak se slaví 
Velikonoce ve Velké Británii. Pozorně si přečtěte článek „Easter in England“. Neznámá slovíčka 
vyhledáte tak, že na slovo v textu dvakrát kliknete tlačítkem myši.   
https://www.helpforenglish.cz/article/2008031801-easter-in-england
Part 2 Grammar
V textu vyhledejte tři věty v přítomném a tři věty v minulém čase. Věty přepište do školního sešitu 
a přeložte je. 
Part 3 Quiz Easter Trivia
Na závěr vyplňte kvíz o Velikonocích a nezapomeňte si zkontrolovat odpovědi. Správné řešení 
najdete na konci kvízu.
https://www.helpforenglish.cz/article/2007040402-easter-quiz

Happy Easter! 

I am looking forward to seeing you again.

Pavla Vanhaeren

https://www.helpforenglish.cz/article/2007040402-easter-quiz
https://www.helpforenglish.cz/article/2008031801-easter-in-england

