
Chemie – 9.A 1.2. 2021  

Opakujte REDOXNÍ REAKCE  

•  oxidace a redukce , redoxní reakce kovů, Beketova řada prvků  

•  Využití redoxních reakcí  

1) výroba železa a oceli  

Tento týden budeme pokračovat - Využitím redoxních reakcí :  

2) elektrolýza a její průmyslové využití, strana 17-18  

Pro lepší pochopení se podívej se na dokument: 

https://www.youtube.com/watch?v=9uOfc7xK814  

3) galvanické články a akumulátory, koroze, strana 19-20  

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice.  

Na Teams na on-line hodinách se sejdeme v pondělí a ve středu podle rozvrhu. 

 

 

Zadání práce z dějepisu 1. – 5.2.2020  

9A – vstupujeme do II. pololetí, budeme se vídat 3x týdně! Jste rádi, že?  

 

On-line vyučování: v týdnu od 1.2.2020 probíhají všechny tři hodiny ON-LINE! 

(doufejme!)  

 

• Pondělí: České země za okupace a osvobození – 1939 – 1945 – shrnutí 

učiva  

- kontrola vypracovaných úkolů, pochopení kontextu událostí.  

Pracovní sešit str. 25 – 27.  

• Středa: Československé vojenské jednotky, SNP a osvobození ČSR, 

košický vládní program  

Českoslovenští vojáci se zapojili do války na různých frontách. Pojďme si ta 

místa ukázat!  

https://www.youtube.com/watch?v=9uOfc7xK814


Cesta z Buzuluku až do Prahy byla ve své době velmi zajímavým příběhem 

odvahy a statečnosti čs. Vojáků. Kudy a proč vojáci prošli? Kdo je vedl?  

Kdo osvobodil Prahu? Rudoarmějci nebo vlasovci?  

Pracovní sešit: 28 str.  

• Čtvrtek: Holocaust I. – vývoj nacistické protižidovské politiky  

Pracovní sešit str. 24.  

Holocaust II. – pří běhy lidí, kteří holocaust prožili  

 

Filmy, které nám dějiny převypráví jinými slovy:  

1) Atentát https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY  

2) Sokolovo 1.-2. díl https://www.youtube.com/watch?v=Lv0JuM9jLiw  

3) Musíme si pomáhat https://www.youtube.com/watch?v=78ZOv5oAndA  

4) Tmavomodrý svět - Film o čs. letcích v Británii, který ale ukazuje i tragický 

osud hrdinů po návratu do vlasti  

5) Collete https://www.youtube.com/watch?v=5rcoNYn9kgs  

6) Útěk ze Sobiboru https://www.youtube.com/watch?v=qvpXz414aog  

7) Pianista https://www.youtube.com/watch?v=hJ4dxZblxRY  

8) Holocaust – 4. díl – továrny na smrt 

https://www.youtube.com/watch?v=crBeWhEtQW8&t=36s  

9) Osvobození Osvětimi (slavné dny – STREAM) https://www.slavne-

dny.cz/episode/10004791/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-

27-leden 

 

Německý jazyk 

Milí deváťáci, znovu opakujte čtení a překlad obou e-meilových textů v uč. 

str.55. 

Uč. str.56, cv.16a Nejprve napište do školních sešitů 1. až 6. větu, potom ke 

každé doplňte R nebo F 
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podle obsahu textů na str.55. 

Uč. str.56, cv.17 

Nové učivo (napište do škol. sešitů):  Tvoření podst. jmen ze sloves 

     Ich lese gern.   Já čtu rád (a). 

     Mein Hobby ist Lesen.   Můj koníček je četba. 

     Ich esse gern.     Já jím rád (a). 

     Mein Hobby ist Essen.    Můj koníček je jídlo. 

 

 

Ps str.46, cv.12 Doplňte k členům rodiny vždy nějakou činnost, tedy odpovědi 

na otázky: 

Was machst du gern?  Was ist dein Hobby? 

vzor: Mutter: 1. Ich koche gern. 2. Mein Hobby ist Kochen. 

Pomohou vám činnosti a koníčky v PS str.45, cv.13. 

Opisujte výrazy pečlivě. 

  

Přeji vám hodně trpělivosti při práci. 

 

 

Český jazyk 

Přeji hezký pracovní týden, děkuji za práci provedenou v minulém týdnu!  

Off-line  

Máme 2 úkoly:  

1) Úkol na psaní i/y v koncovkách přídavných jmen (Úkol je umístěný v 

příspěvcích v týmu vedle plánu práce, je to sken dvou cvičení z jiné učebnice, 

než je naše. Proveďte, prosím, cvičení 9 a 12. Do mého osobního chatu pište 

pouze přídavná jména a podstatná jména, se kterými se přídavná jména 



shodují.) Opakujeme zde dávno známý pravopis, ale kdo chce, může k látce 

položit otázky na pondělní hodině.  

2) Nastal čas na domácí sloh na známku. rozsah: alespoň 1 A5 (malá stránka v 

sešitu) psaná rukou, poslat do chatu do neděle večer téma: Moje pracovní 

místo hodnocení: 2 známky, a) slohová úroveň b) pravopisná úroveň útvar: 

popis, může být i subjektivní popis (líčení) příklad: Moje domácí kancelář není 

tak velká, jak bych potřebovala. Líbila by se mi prostorná místnost s těžkými 

sametovými závěsy, pohodlné křeslo a mahagonový psací stůl s ozdobnými 

dřevořezbami, co skrývá spoustu zásuvek. Na stole by stál starý mramorový 

kalamář a na skříni by tiše a pravidelně odbíjely čas stojací hodiny. Nicméně 

svojí skutečné kanceláři jsem mohla v bytě 2 + 1 obětovat necelý jeden metr 

čtvereční. Pravda, zahájila jsem hledání psacího stolu na e-shopu se 

starožitnostmi, ale skončila jsem na stránkách Jysku, odkud nakonec přijel 

skládací stolek o velikosti desky 40 x 70 centimetrů. U něj stojí židle, kterou 

jsem ukradla dceři z pokojíčku. Je stará, na čalounění má záplatu ve tvaru 

motýla. Motýl byl původně oranžový, teď je skvrnitý přímo tropicky. Děti útočí 

fixy a vodovkami často a rády....  

On-line Účastníme se hodin podle kalendáře, jak jsme zvyklí. 

 

Fyzika 1.2. – 5.2.  

1. Opakování – Další součástky s jedním přechodem PN  

2. Elektrické spotřebiče v domácnosti str. 78  

- Přečíst, výpisky  

- Písemně do sešitu str.81 cv. 1 až 6  

Vypracování mi posílejte !  

On-line hodina pátek 5.2. v 10h 

 

Přírodopis 1.2.2021-5.2.2021  

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  



· Vnitřní geologické děje – sopečná činnost, zemětřesení  

2.online hodina  

· Opakování vnitřní geologické děje – test FORMS 

 

 

Anglický jazyk – Tr. 

Vyzkoušíme si lekci 11 a 12. Začneme lekci 13 – An Exhibition. Naučíme se 

vedlejší věty vztažné. Základ jsme měli již v 8. ročníku.  

Who – který, která pro osoby  

I know the woman who works there. Znám tu ženu, která tu pracuje.  

Which – pro zvířata a věci  

Pass me the book which is lying over there. Podej mi tu knihu, která tam leží.  

Vztažné zájmeno that se vztahuje jak na osoby, tak na zvířata a věci.  

Používá se:  

- po3. stupni přídavných jmen This was the tallest statue that was on show.  

- po řadových číslovkách This is the first car that was stolen from there.  

- po neurčitých zájmenech She told me all that was known about it.  

Vztažné zájmeno se vynechává není-li ve vztažné větě podmětem.  

This is the boy (who) we met last week at Michal´s.  

What = the thing(s) that  

je vztažné zájmeno, které se nevztahuje na předcházející věc, ale zahrnuje ji 

samo v sobě.  

I don ´t like the ideas that are hers. X I don´t like what she wants. 

 

Ruský jazyk  

Učebnice  



str. 137 Zvratná slovesa  

Pracovní sešit  

str. 57 cv. 7  

str. 40 - 41 Slovní zásoba - Opakování 

 

Anglický jazyk  - St. 

On-line hodiny dle rozvrhu.  

V úterý si vyzkoušíme slovní zásobu lekce 12 a 13. Společně si uděláme v 

pracovním sešitě na str. 26/ cv. 4 a str. 27/ cv. 5, 6.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu z lekcí 12 a 13.  

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovíčka. Společně si projdeme novou gramatiku v 

učebnici na str. 28/ cv. 2 a str. 29/ cv. 4.  

Za domácí úkol si uděláte v pracovním sešitě str. 28/ cv. 1 a 2.  

V pátek si uděláme další SPEAKING CORNER. Zadání dostanete ve čtvrtek. 

 

Zeměpis  

7. Cestovní ruch  

Přečíst si text v učebnici na str. 34. a 35. Do sešitu si udělat výpisky z těchto 

stránek. Dále vypsat všechny státy, které jste ve svém životě navštívili. Vše 

vyfotit a poslat do 7. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování 

je podle rozvrhu. 

 

Matematika- všechny hodiny on-line 

Slovní úlohy - budeme pokračovat podle PL, na konci týdne byste měli 

samostatně zvládnout 22/6, 7, 8, 9 
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