
Dějepis -  9.B 
- sešit - nová látka - Konec společného státu Čechů a Slováků ( str. 111 ) 
                                 - Problémy nového státu 
- opakování - 126, 127/ 5,6,7,8,9 - pošli do 5.6. na mail vrestalova@chelcickeho.cz 
                        
podívej se a opakuj -  
https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=108, 
https://www.youtube.com/watch?v=9jVzchPmkqo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=109, 
https://www.youtube.com/watch?v=jyO3C757Y1E&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=110 
  

 

Německý jazyk 

PS str. 58, cv. 5 řešení :   Petra (Paul) - Tschechien (Deutschland...) - Adresse - singe - Freundin - Samstag 

                             und Sonntag - Tennis - Tschϋs 

PS str. 58, cv. 7 řešení : Hast du einen Hund? Wie alt ist sie? Was bekommst du? Wie heiβt er?  

PS str. 58, cv.8 Pokud ses naučil(a) zbývající slovíčka v PS na str. 59 (minulé zadání), 
určitě označíš zvířata správně. 

PS str. 58, cv. 9 Popiš jednotlivá zvířata, např.: To je had. Jmenuje se... Je starý a hodný. Můžeš 
použít např. také barvy. 

To je poslední úkol v opakovacím testu. Doufám, že budeš s výsledkem své přípravy 
spokojený(á). 

 

9.B český jazyk 

 
A je tu okamžik, na který jste všichni netrpělivě čekali, konec školního roku a ode mě 

poslední opakovací pracovní list. 

Pracovní list je dobrovolný a nedám vám tedy žádné pevné datum odevzdání. Na konci 

tohoto týdne vám nasdílím řešení pracovního listu a kdo bude chtít, může si ho sám 

zkontrolovat.  

 

Pracovní list: 

https://drive.google.com/file/d/1eOw3n6bFbylDQTVY2rYV9JoYHPO7RTZ3/view?usp=sharing 

 

Ráda bych Vám ještě jednou všem poděkovala za skvělou práci v celém školním roce i 

v tomto nelehkém období. Doufám, že ještě budeme mít možnost se ve škole do konce 

školního roku potkat. 😊 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=9jVzchPmkqo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=jyO3C757Y1E&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=110
https://drive.google.com/file/d/1eOw3n6bFbylDQTVY2rYV9JoYHPO7RTZ3/view?usp=sharing


Matematika 

 

kužel v praxi 

prezentace – kužel -shrnutí 

https://www.youtube.com/watch?v=S5LqRXz3kA8  

https://www.youtube.com/watch?v=7Ng7lgBlpys  

https://www.youtube.com/watch?v=9FIOC_EXCEo  

https://www.youtube.com/watch?v=R9eGGP3-DIM  

https://www.youtube.com/watch?v=PS0hlt3q8Sk  

https://www.youtube.com/watch?v=kS1TalLQSjU  

https://www.youtube.com/watch?v=r8o_AZjtsf8  

vypracuj z učebnice  161/4   

 

 

Ruský jazyk 

Učebnice 

str. 96 Skloňování osobních zájmen - Opakování 

 

Pracovní sešit 

str. 63 – 64 cv. 21 - Opakování 

 

Fyzika 

Jaderné reakce 

Učebnice str. 133. – 135. 

Udělat si do sešitu výpisky. Nazpaměť se naučit vzoreček na str. 134!!!!  

Zapsat do sešitu. 

 

Zeměpis 

 

Poslat úkoly z minulých týdnů! 
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