
ČJ 9. A od 1. 3. 2021 

Přeji hezký pracovní týden, děkuji za práci provedenou v minulých týdnech! 

Off-line 

Máme 2 úkoly 

 

1) Opakování - určování větných členů ve větě jednoduché. V týmu bude od 

pondělka jako březen skladba.pdf. Protože trochu zapomínáme, základní větné 

členy a jejich vztahy si zopakujeme o pondělní hodině. Za úkol rozebereme 5 

vět pod přehledem. U každé věty stačí vypsat do chatu slovo a jakým je větným 

členem, nemusíme dělat grafy. Pošlete, prosím, do neděle. 

 

2) březnové struktury - úkol počítaný do ČJ i VV 

- při zdravotní procházce, cestou na nákup nebo třeba jen z okna bytu vyfotíme 

pohledy na krajinu, které nám připomínají vzor 

- upravíme fotku, aby byla ještě více kontrastní, ořežeme 

- odešleme do chatu, ideálně v jednom dokumentu 

 

Příklady si ukážeme na pondělní hodině. 

 

3) Komu chybí vypracované úkoly z minulých týdnů, doplní a odešle. 

 

4) Dlouhodobý dobrovolný úkol z VV 

- můžete posílat fotky svých výtvarných prací - kreslení, focení, kreslení na 

počítači. Když něco např. vylepšíte lihovkou, počítá se to taky. Rovněž se počítá 

např.líčení, barvení vlasů, lakování nehtů, pletení, háčkování, vyšívání atd. 

Jediná podmínka je, aby tato výtvarná činnost byla z února a března tohoto 

roku. Kdybychom šli do školy až za delší dobu, budou tyto fotky dokumentovat, 

že jste výtvarně pracovali. 
 

 

On-line 

 

Účastníme se češtiny, literatury a přípravy k přijímačkám podle kalendáře, jak 

jsme zvyklí.  
 

 

 



 

Zadání práce z dějepisu 1.3-5.3.2020  

9A – On-line vyučování: v týdnu od 1.2.2020 probíhají všechny tři hodiny ON-

LINE!  

Pondělí: Studená válka – charakteristika a I. fáze (1947-1953)  

Spuštění železné opony – ideové a faktické uzavření hranic, první konflikty – 

Berlínská krize, Korejská válka, vítězství komunismu v Číně, vznik NATO a 

Varšavské smlouvy  

Pracovní sešit str. 34-37  

Středa: Západ ve studené válce – cesta ke konzumnímu kapitalismu  

TEST – FORMS (II. světová válka)  

Nové učivo – životní styl západní společnosti – zvyšování životní úrovně, 

konzumní společnost, sociální zákonodárství  

Velká Británie, Německo a Francie – vnitřní vývoj  

Pracovní sešit str. 38  

Čtvrtek: Americký sen – vnitřní život v USA  

Pracovní sešit str. 39  

Politický život v USA, politický systém  

Hlavní problémy – Kennedy - atentát, černošská otázka, aféra Watergate  

V dalším týdnu nás čeká zahraniční politika USA. 

 

Zeměpis  

12. Státy podle původu a počtu obyvatel 

Učebnice na str. 43. až 45. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Dále si 

vypsat z TABULKY 6 tři největší státy podle počtu obyvatel. Práci poslat do 7. 

března na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


 

Německý jazyk 

Opakovací test v PS str.49. 

     cv,1  Neúplné věty překládejte pečlivě, obsah vám pomůže při doplňování. 

     cv.2  První sloupeček jsou podměty, podle nich doplňujte správné tvary 

sloves.   

 

               Pomůže vám cv.1 vlevo. 

     cv.4  Stejně jako ve cv.2. 

     cv.5  Očíslujte pořadí vět a napište je. 

     cv.6  Dávejte pozor na pořadí slov v otázce. 

     cv.8  Pečlivš překládejte také věty pod textem. 

     cv.9  Slovíčka v řadě přečtěte, přeložte, pak vyřešíte správně. 

 

Ruský jazyk  

Učebnice  

str. 132 - 133 Skloňování podstatných jmen - Opakování  

Pracovní sešit  

str. 43 cv. 5  

str. 66 - 67 Slovní zásoba - Opakování 

 

Přírodopis 1.3.2021-5.3.2021  

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Vnější geologické děje – činnost vody (strana 54-58)  

2.online hodina  

· Vnější geologické děje – činnost větru (strana 59-60) 



 

Chemie – 9.A             1.3. 2021 

  

Opakujte  REDOXNÍ  REAKCE                                     

o oxidace a redukce , redoxní reakce kovů -  Beketova řada prvků  

o využití redoxních reakcí -  výroba železa a oceli, elektrolýza a její využití , 

galvanické články a akumulátory, koroze                               

  

Po jarních prázdninách budeme pokračovat -  ZDROJI ENERGIE  

• neobnovitelné zdroje energie – uhlí, ropa, zemní plyn (učebnice strana 

21-25) 

• obnovitelné zdroje energie (učebnice strana 26-28) 

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice. 

  

Nezapomeňte  vypracovat zadané referáty, termín odevzdání je nejpozději do 

8.3. 2021. 

  

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

rozvrhu. 

 

Fyzika 9.A 1.3. – 5.3.  

Zdroje záření str. 96  

- Přečíst, výpisky  

- Písemně do sešitu str. 100 cv. 1 až 7  

On-line hodina pátek 5.3. v 10h  

Hotovou práci poslat do 4.3. ! 

 



 

Anglický jazyk (Stixová)  

V úterý si vyzkoušíme slovní zásobu lekce 15 a 16.V učebnici začneme novou 

lekci na str. 34/ cv. 2.  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 16 a v pracovním sešitě si uděláte na str. 

33/ cv. 7.  

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovíčka. V učebnici si projdeme na str. 34/ 3, 35/ cv. 

4. V pracovním sešitě si uděláme na str. 34/ cv. 4 a str. 35/ cv. 6, 7. Zadáme si 

téma na SPEAKING CORNER.  

Za domácí úkol se připravujete na pátek a v pracovním sešitě si uděláte na str. 

34/ cv. 1, 2, 3.  

V pátek – SPEAKING CORNER (TRAVELLING).  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 17. 

 

Aj 9A úkoly na 1.3.-5.3.  

Budeme stále zkoušet time clauses, clauses of purpose, conditionals, relative 

clauses.  

Nezapomeňte napsat do školního sešitu – a letter to your future host family.  

A naučte se greetings and farewells.  

Dokončíme lekci 15 – social phrase 

 

  Matematika 

Tento týden si “nestudenti” vypracují tato cvičení: 9/13, 17/2, 18/3 a 18/4 a v 

pátek mi pošlou(výpočty - nej.en výsledky) 

Se studenty se budu věnovat přípravě na přijímačky. 


