
9.B český jazyk 

 
4.5.-8.5. 

 

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=shari

ng 

 

 

Mluvnice 

Pracovní list na procvičování, zaslat do soboty 9.5. 

https://drive.google.com/file/d/135z6UD7iuqtV6-bltXf-zWzVIHcWvZ_6/view?usp=sharing 

 

Na stránce www.sciodat.cz zpřístupněn test: 

Mluvnice – pravopis - velká písmena - 02 (1. pokus) 

Sloh  

Zadání z 20.4. 

Protože se nám blíží konec školního roku a zároveň konec vaší docházky na této škole, váš 

poslední úkol na sloh zní takto:  

Napište slohovou práci na téma: Co mi ZŠ dala a co mi vzala 

Práci můžete psát na počítači, délka není určená, pokud se někdo bude chtít rozepsat, může. 

Formu této práce si zvolte sami, nejlepší bude úvaha – zamyšlení se, pro a proti, nějaké 

zhodnocení celé doby, kterou jste na této škole strávili.  

Datum odevzdání: přesně za měsíc, tedy 20.5.2020 

 

 

 

Matematika 

 

KUŽEL 

 

základní pojmy 

https://www.youtube.com/watch?v=wT7CM2O_1jo 

jaká ti vyšla výška kužele?, napiš na emeil 

do sešitu – prezentace Kužel - popis 

Objem kužele 

https://www.youtube.com/watch?v=u2CH2r6c8QY 

https://www.youtube.com/watch?v=56ZaB98h2Cs 

https://www.youtube.com/watch?v=5ijEzNdhx9c 

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

do sešitu zapiš vzoreček pro objem kužele 
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Anglický jazyk 

 
Dobrý den, 

srdečně vás zdravím a posílám práci na tento týden. Pokračujeme ve výuce pomocí aplikace Teams. 

Opět se tedy společně uvidíme tento čtvrtek v 11 hodin. Na výuku si připravte: 

Pracovní sešit str. 49/4 Doplňte odpovědi č. 11 – 28. 

Učebnice str. 49 („Elizabeth I“) Přečtěte si článek o Alžbětě I. a přeložte.  

Pracovní sešit str. 48/2 Ve větách opravte nesprávné informace. Věty přepište.   

Přeji vám hezký a úspěšný týden. 

Pavla Vanhaeren 

  

Dějepis 

 
tentokrát budeme pouze opakovat - znovu si přečti stranu 76 - 102 
podívej se - 
https://www.youtube.com/watch?v=9jVzchPmkqo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&i
ndex=109 
https://www.youtube.com/watch?v=jyO3C757Y1E&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&i
ndex=110 
https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&i
ndex=111 
https://www.youtube.com/watch?v=RnzCCuttglE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&in
dex=112 

 

 

 

 

 

 

příprava z NJ na 5.5.-11.5.2020. 

 

Uč. str. 65, cv.13c. Doplňuj ústně, informace najdeš podle pokynu v uč. na str. 55. Orientaci v 

textu zvládneš určitě dobře. Na liště si přečti informace k Vídni + názvy významných 

stavebních památek. 

Uč. str. 66, cv. 15 Nejprve si přečti na liště další informace k Vídni. Německé názvy přiřaď k 

jednotlivým obrázkům. 

Na závěr si připomeň z Mein Portfolio okruhy zaměřené na použití 4.p. podst. jm. se čl. 

neurčitým a zájm. kein. 
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Ruský jazyk 
 

Učebnice 

str. 135 Číslovky - Opakování 
 

Pracovní sešit 

str. 53 - 54 Slovní zásoba - Opakování 
 

 

 

Fyzika 
 
Učebnice str. 121. – 123. Dalekohledy. 
Výpisky do sešitu, nakreslit obr. 7.28b). Vše vyfotit a vložit do Týmu 9. B. 
 

 

 

Zeměpis 

S pomocí učebnice (str. 61. - 62.), internetu nebo médií si vyhledej politické, 
národnostní nebo náboženské ohnisko napětí. Vytvoř si osnovu a nahraj video 
o minimální délce jedné minuty, kde budeš hovořit o tomto konfliktu. Ve videu 
využij mapy a fotografie o vybrané světové krizi. 
Vytvořenou práci vlož do Souboru Tým - Zeměpis 9.B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.          27.4. – 7.5. 2020 

Přírodopis 

V minulých týdnech jste se seznámili s vnitřními geologickými ději, ale povrch 

Země se také přetváří vnějšími geologickými ději.                                         

Tento týden pokračujte v práci, která byla zadaná 27.4. 2020. 

Vypracuj referát nebo prezentaci na téma „Jak se přetváří zemský povrch 

VNĚJŠÍMI  GEOLOGICKÝMI  DĚJI“ 

Můžeš se zaměřit na: 

 Jak se podílí na přetváření povrchu – zemská tíže, voda (tekoucí, mořská), 

ledovce (horské, pevninské), vítr, organismy  

 Jak činitelé působí rušivé a tvořivé 

 Co jsou vnější geologické děje 

 Jak zemský povrch narušuje zvětrávání – mechanické, chemické. 

 Jak vznikají skalní města, krasové oblasti…….  

Práci  pošli nejpozději do 7.5. 2020 na uhrova@chelcickeho.cz   

                                                      

Chemie 

Pokračujeme organickou chemií. Už znáte sacharidy a tuky. Dalšími 

PŘÍRODNÍMI  LÁTKÁMI  jsou Bílkoviny (proteiny) - učebnice strana 78-79,  do 

sešitu výpisky - to nejdůležitější je vždy v učebnici silně vytištěno. Zapiš si: 

- Co jsou bílkoviny 

- Jaké molekuly tvoří bílkoviny, z čeho se skládají 

- Vlastnosti bílkovin 

- Využití a význam bílkovin 

- Druhy bílkovin podle původu, jejich zdroje 

- Rozdělení bílkovin podle funkce – strukturní, regulační (jen na stranu 79) 

 

 Úkol na odeslání z chemie  - učebnice strana  83/1-6 (pošli na 

uhrova@chelcickeho.cz) 
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