
Přírodopis 9.ročník 16.11.2020-20.11.2020 

• Jelikož nás čeká test: Vznik a vývoj Země, úvod do geologie, fyzikální 

vlastnosti minerálů; zopakuj si tato témata (například: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2047)  

• Test budeme psát na online hodině  

• Nezapomeňte, že nás čekají referáty a už se blíží jejich představování 

spolužákům. Témata máte zadaná na MS TEAMS  

 

 

Matematika 

Studenti – středa – dopočítané geometrické výpočty 

Čtvrtek  a pátek – pokračujeme on – line ve sčítání výrazů 

 

Anglický jazyk – Stix. 

Online hodiny: čtvrtek 12:50 a v pátek v 8:55  

Ve čtvrtek si zkusíme test ze slovíček lekce 1-3. Projdeme si v učebnici str. 

10/cv. 2, poté si vše procvičíme v pracovním sešitě str. 10/cv. 1.  

Za domácí úkol si v pracovním sešitě uděláte str. 10/cv. 3, 4.  

V pátek si pustíme video Thanksgiving day. 

https://www.youtube.com/watch?v=6aJ1CIjs_cs  

Společně si projdeme následující cvičení.  

TRUE or FALSE  

Thanksgiving is something like Easter for Americans. _____  

Americans and Canadian celebrate Thanksgiving in the same day. _____  

During the Thanksgiving people travel a lot. _____  

It is time when Americans are with their families. ______  

The Black Friday is beginig of Christmas shopping season. _____  

ANSWER THESE QUESTIONS  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2047


What do they serve for typical Thanksgiving dinner?  

Why do they celebrate Thanksgiving day?  

Do they have some days off?  

When do Americans celebrate Thanksgiving day?  

When do Americans celebrate Thanksgiving day?  

What does it mean PARADE? 

 

Německý jazyk 

Milí deváťáci, dobře zvládnuté cvičení 4 na str. 51 v učebnici vám hodně 

pomůže v další práci tohoto 

okruhu, proto hodně procvičujte. 

Nyní se zaměřte na dalčí část slovní zásoby v Ps str.51. Napište do slovníčku a 

naučte se výrazy od 

"v pondělí" po "Nemůžu." Je jich 12, výrazy kurzívou vynechte. 

Pokuste se vyřešit v Ps str.43, cv.3, v každém řádku jsou dvě věty. Řešení 

napište do školních sešitů. 

Přeji vám, ať se daří. 

 

Ruský jazyk 

Učebnice  

str. 133 Skloňování podstatných jmen rodu středního v jednotném čísle  

Pracovní sešit  

str. 27 cv. 12 c), d)  

 

 



Fyzika 

Vznik střídavého proudu (učebnice str.34)  

1. Přečíst, pokusit se o výpisky  

2. Připravit odpovědi na otázky str.38 cv. 1,2  

str. 39 cv.3, 4, 5, 6, 7  

(kontrola 20.11.)  

On-line hodina pátek 20.11. v 10 h.  

 

Chemie – 9.A 16.11. 2020  

Tento zkrácený týden dokončíme - KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK 

(učebnice str. 74) - společně na hodině doplníme:  

· Stupnice pH – podívej se na dokument:   

https://www.youtube.com/watch?v=ojJl6wRcGhc             

 · Indikátory  

Stále opakujte CHEMICKÉ SLOUČENINY – vlastnosti, použití, 

názvosloví  

(halogenidy, oxidy, sulidy, hydroxidy, kyseliny)  

Úlohy na procvičování– pokud nemáte vypracovaná cvičení na odevzdání z 

minulých hodin – vše doplňte.  

Na Teams na on-line hodině se sejdeme ve středu 18.11. 2020 podle rozvrhu.  

 

Dějepis 

On-line vyučování:   

K použití dostáváte ppt prezentaci + ve středu a ve čtvrtek se setkáváme při on-

line hodině na TEAMS. Středeční hodinu máte off-line – pouze zadání úkolu, 

případně učitele můžete kontaktovat formou konzultace na chatu v teams.   

https://www.youtube.com/watch?v=ojJl6wRcGhc


První republika – politický systém  (středa)  

V hodině si odpovíme na následující otázky:   

• Co a proč je to „první republika“, v jakém období existovala   

• Jaké území zahrnovala  

• Jak fungoval politický život v zemi a jaké politické strany jí podporovaly 

a jaké proti ní bojovaly  

  

  

První republika – hospodářský vývoj (čtvrtek)  

80-81 – pracovní sešit.  

V hodině si odpovíme na otázky:   

• Proč první republiku chápeme jako nejúspěšnější období čs. Hospodářství  

• Jak ovlivnily celosvětové hospodářské problémy čs. Hospodářství   

• Jak vznikla naše nová měna.   

• Jak si stát chránil vlastní daňový prostor, aby zisky z podnikání na našem 

území neodcházely do zahraničí   

 

Čeký jazyk 

Čeština 9. A - ve čtvrtek 19. 11. 2020 bude on-line hodina dle kalendáře v týmu. 

Další informace tam. S pozdravem Laubová 

 


