
Zeměpis  

Státy světa podle správního členění  

Učebnice na str. 49. až 50.  

Na hodině si budeme povídat o tomto tématu. On-line vyučování je podle 

rozvrhu. 

 

Chemie – 9.A 15.3. 2021  

Opakujte názvosloví sloučenin  

Tento týden stále pokračujeme - ZDROJI ENERGIE  

· neobnovitelné zdroje energie – nedokončen zemní plyn (učebnice strana25)  

· elektrárny – tepelné, jaderné (strana 26)  

· obnovitelné zdroje energie - solární, větrná, vodní, geotermální, biomasa 

(učebnice strana 27-28)  

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice.  

Připravte si zadané referáty, termín odevzdání byl do 8.3. 2021.  

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

 

Němčina 

Milí deváťáci, zopakujte si 1. část slovíček E6. Napište 2.část a naučte se ústně i 

písemně. 

PS str.59 slovíčka od kein po krank (bez kurzívy). 

Výslovnost: 

     das Skateboard (das skejtbord) 

     leben (lébn) 

     die Telefonnummer (dý telefon nu m - přízvuk na o) 

     die Ärztin (dý erctyn) 

     die Studentin (dý študentin - přízvuk na e) 



     studieren (študýren - přízvuk na ý) 

     der Euro (der oiro) 

Uč. str.60  Grammatik  Opište si časování haben (mít) a naučte se ústně i 

písemně. Opište 2. část 

gramatiky - podstatná jména ve 4.p. po členu neurčitém a věty se také naučte. 

Příklady:  

    - der Bruder - Mario hat einen Bruder. Der Bruder ist groβ. 

       ten bratr - Mario má jednoho (nějakého) bratra. Ten bratr je velký. 

    - die Katze - Sie haben eine Katze. Die Katze ist grau. 

     ta kočka - Oni mají jednu (nějakou) kočku. Ta kočka je šedá. 

    - das Auto - Patrik hat ein Auto. Das Auto ist rot. 

     to auto - Patrik má jedno (nějaké) auto. To auto je červené. 

PS str.53, cv.4  Doplňte členy neurčité ve 4.p. podle nápovědy z předcházející 

části. 

PS str.53, cv.5  Vyberte si čtyři jména a napište odpovědi. 

Příklad: 

     Iveta bekommt einen Kuli (der Kuli), eine Mϋtze (die Mϋtze) und ein Handy 

(das Handy). 

Buďte pozorní, ať se vám daří. 

      

Fyzika 9.A 15.3. – 19.3.  

1. Co už víme o světle str. 101  

2. Zrcadla str. 102  

přečíst, výpisky  

písemně do sešitu str. 103 cv. 1, 3, 5, 7  

Vypracovat a práci poslat do 18.3. !!!  

On-line hodina pátek 19.3. v 10h 



 

Anglický jazyk – Truef. 

Budeme zkoušet lekci 16 – Travelling, Means of Transport.  

Rozhovory- At the enquiry office.  

Začneme lekci 17 – Will you help me, please?  

Naučíme se požádat o svolení, službu, o pomoc. Procvičíme modální slovesa 

can, could, may,  

podmiňovací would, rozdíl mezi lend a borrow. 

 

Dějepis 

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

Pondělí: Evropská integrace  

Příčiny a průběh evropské integrace, Římské smlouvy, EHS a vznik EU, 

Maastrichtská smlouva  

Politické orgány EU a jejich role, pilíře EU, Schengenský prostor  

Pracovní sešit str. 46-47  

Středa: Studená válka – shrnutí a opakování  

TEST – FORMS (studená válka)  

Pracovní sešit str. 48  

Čtvrtek: Komunismus – vnitřní vývoj ve státech s komunistickými režimy  

Pracovní sešit str. 49  

Charakteristika komunistického hnutí, jeho východiska – marxismus a 

leninismus.  

Obecná charakteristika komunistického režimu, způsob a metody ovládání 

obyvatelstva, struktury moci a organizace komunistických stran na příkladu 

SSSR. 

 

 



Přírodopis 15.3.2021-19.3.2021  

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Vnější geologické děje – online test ve forms  

2.online hodina  

· Půda – úvod do nové kapitoly 

 

Ruský jazyk  

Učebnice  

str. 96 Skloňování osobních zájmen  

str. 97 cv. 19 a)  

Pracovní sešit  

str. 40 - 41 Slovní zásoba - Opakování 

 

Anglický jazyk  - Stix. 

On-line hodiny dle rozvrhu.  

V úterý si vyzkoušíme slovíčka lekce 17. Projdeme si str. 36/ cv. 2, 3, 4, 5.  

Za domácí úkol si uděláte v pracovním sešitě na str. 36/ cv. 1 a 2. Učte se slovní 

zásobu lekce 17.  

Ve čtvrtek budeme zkoušet slovíčka lekce 17. V pracovním sešitě si uděláme na 

str. 37/ cv. 7 a 8. Zadáme si téma na pátek.  

V pátek si opět uděláme SPEAKING CORNER.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekce 18. 

 

Matematika 

Začneme novou látku - Rovnice se dvěma neznámými, řešení soustavy dvou 

rovnic o dvou neznámých. 



Učebnice 94 – 100. 

Všechny hodiny on – line. 

 

Český jazyk 

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

Off-line  

Máme 2 úkoly: 1) Opakování - určování větných členů ve větě jednoduché. 

 V týmu bude od pondělka jako březen skladba 3.pdf.  

Základní větné členy a jejich vztahy opakujeme stále. Za úkol rozebereme 

nových 6 vět, žádná z nich nebude obsahovat doplněk. U každé věty stačí 

vypsat do chatu slovo a jakým je větným členem, nemusíme dělat grafy. 

Pošlete, prosím, do neděle.  

Kdo dělá přijímačky, prostuduje si i část pracovního listu s názvem Doplněk. K 

chatu s prvním úkolem potom vypíše i seznam všech doplňků z cvičení 2 a 

informaci, na kterých větných členech doplňky z uvedených vět závisí. 

Připomínám druhy poměrů mezi souřadně spojenými větami a mezi 

několikanásobnými větnými členy:  

slučovací + a  

stupňovací schody dokonce, nejen – ale i  

odporovací x ale, však, avšak  

vylučovací vlnka nebo  

příčinný <------ neboť, vždyť, totiž  

důsledkový -------> proto, a proto, tedy, tudíž, a tak  

2) nepovinný úkol z VV - pošlete mně do chatu libovolnou výtvarnou práci  

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

jsme doma, tím větší vliv mají domácí úkoly na hodnocení.)  

On-line Účastníme se češtiny, literatury a přípravy k přijímačkám podle 

kalendáře, jak jsme zvyklí. 

 


