
Chemie – 9.A 18.1. 2021  

Tento týden pokračujeme – REDOXNÍMI REAKCEMI  

Najdete v druhém dílu učebnice (Úvod do obecné a organické chemie) – od 

strany 12  

• procvičíme oxidaci a redukci , redoxní reakce kovů a Beketovu řadu 

prvků  

• nově: Využití redoxních reakcí - výroba železa a oceli, podívej se na 

dokument (na hodinu ve středu), v učebnici na straně 15-16. 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc  

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

 

 

Fyzika 18.1. – 22.1.  

1. Polovodičová dioda str. 66  

Přečíst, výpisky (žlutý rámeček str. 70)  

Písemně do sešitu str. 70 cv, 4, 5, 6  

2. Dioda jako usměrňovač str. 71  

Přečíst, výpisky (žlutý rámeček str. 73)  

Písemně do sešitu str. 73 cv. 1, 2, 3, 4  

Práci vypracujte a pošlete  

On-line hodina 22.1. pátek v 10h 

 

Zeměpis  

5. Doprava a spoje  

Námořní a letecká doprava  

Přečíst text v učebnici na str. 30. – 31. Do sešitu si udělat výpisky z této stránky. 

Vše vyfotit a poslat do 24. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc
mailto:jirasek@chelcickeho.cz


 

 

Zadání práce z dějepisu 18.1-22.1.2021  

On-line vyučování: dle rozvrhu – pondělí, středa.  

Charakter II. světové války, technologický pokrok a hospodářské 

dopady na bojující státy, Život v okupované Evropě – Kolaborace a 

odboj, partyzánské hnutí  

• Vývoj válečných operací v letech 1942 – 1943 

https://www.youtube.com/watch?v=imCIMCEY5iI  

• Blokáda Leningradu: https://www.youtube.com/watch?v=uXE42IQR7BI  

Pracovní sešit 22 – 23 

 

Anglický jazyk  - Stix. 

Online hodiny dle rozvrhu.  

V úterý si projdeme gramatiku v učebnici na str. 24/ cv. 5, daný jev si 

procvičíme na str. 25/ cv. 6.  

Za domácí úkol se učíte slovíčka z lekce 12.  

Ve čtvrtek si projdeme v pracovním sešitě str. 24/ cv. 1, 2, 3. V učebnici si 

uděláme na str. 25/ cv. 9.  

V pátek si uděláme SPEAKING CORNER. I am looking forward to this activity!:) 

 

Němčina 

Milí deváťáci, stále opakujte všechna slovíčka E5 ústně i písemně a zadané 

časování. 

V PS zkusíme tvořit rozhovory. 

PS str.45, cv.8  Na pravou stranu přeložte české věty. Pomohou vám věty v 

dialogu v uč. str.54, cv.14b. - 

vyhledejte. 

https://www.youtube.com/watch?v=imCIMCEY5iI
https://www.youtube.com/watch?v=uXE42IQR7BI


PS str.45, cv.9 Věty přečtěte, přeložte a ve správném pořadí napište vpravo. 

Ať se vám daří. 

 

 

Přírodopis 9.ročník 18.1.2021-22.1.2021  

S tématem usazených hornin se pomalu blížíme ke konci a čekají nás horniny 

přeměněné neboli metamorfované. Jelikož jim se učebnice mnoho nevěnuje, 

zbude nám dostatek času na opakování.  

První online hodina:  

1. Horniny usazené  

2. Horniny přeměněné  

Druhá online hodina:  

1. Horniny přeměněné  

2. Horninový cyklus  

3. Opakování 

 

Ruský jazyk  

Učebnice  

str. 136 Slovesa - Opakování  

Pracovní sešit  

str. 45 cv. 11  

str. 20 - 21 Slovní zásoba - Opakování 

 

Aj úkoly na 18.1.-22.1.  - Truef. 

Začneme lekci 11 – In the town  

Naučíme se tvořit vedlejší věty účelové.  



Zapiš si do sešitu.  

Účelové věty odpovídají na otázku proč? V souvětí se stejným podmětem se 

nejčastěji vyjadřují prostým infinitivem. He went to the supermarket to buy 

some buns. Šel do samoobsluhy, aby koupil housky.  

V případě, že je účel záporný, je častější spojení vazbou so 

that….won´t/wouldn´t. Záporná infinitiv je také možný.  

A. přítomný, budoucí čas  

I always do homework so that I won´t get a bad mark.  

I always do homework not to get a bad mark. Vždy dělám úkol, abych nedostal 

špatnou známku.  

B. minulý čas  

I always did homework so that I wouldn´t get a bad mark.  

I always did homework not to get a bad mark.  

V souvětí s dvěma různými podměty se účelové věty nejčastěji vyjadřují vazbou 

so that + modální sloveso.  

A. přítomný, budoucí čas  

Be quiet so that I can work. Buď zticha, abych mohl pracovat.  

B. minulý čas  

We moved to Brno so that I could go to university.  

Přelož do sešitu:  

Po jídle si vždy čistím zuby.  

Kamkoliv jdeš, půjdu s tebou.  

Hraješ dobře karty?  

Umyj si ruce před jídlem.  

Četl si při jídle. 

 

Matematika 

Všechny hodiny v rozvrhu jsou on-line. 



Pokračujeme v rovnicích (přidáme rovnice se zlomkyú. 

Posuneme se i k řešení nerovnic. 

21/3,  23/1, 25/4, 5 

 

Český jazyk 

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

Off-line  

Máme 2 úkoly:  

1)  Úkol na psaní malých a velkých písmen ve vlastních jménech- učebnice str. 

50/2 - a, b, c. (Píšeme rukou na papír nebo rovnou do chatu, píšeme pouze 

názvy, ne celé věty.) Kdo se v problematice příliš neorientuje, postupuje podle 

rozsáhlé tabulky na předchozích stranách. Kdo nemá k dispozici učebnici, 

použije sken příprava leden 3.pdf, který je umístěný v týmu. Úkol si blíže 

představíme také na pondělní hodině.)  

2)  Přečteme si článek Hledač pokladů.pdf přiložený v týmu. Odpovíme na 

následující otázky a odpovědi zašleme opět do chatu.  

       Otázky: 1. Kde a ve kterém roce se narodil hlavní hrdina článku?  

                       2. Věnoval se nakonec Čeněk Paclt práci, jíž se vyučil, případně   

práci, kterou provozovali muži v jeho rodině?  

                     3. Jakým dopravním prostředkem cestoval mezi kontinenty?  

                      4. Jaká byla jeho 1. dlouhodobá práce v Americe?  

                     5. Jak využil poukázku na pozemek, kterou dostal jako součást 

platu? 

                    6. Které další světadíly kromě Severní Ameriky Paclt navštívil?  

                   7. Co se Pacltovi nelíbilo v Čechách?  

                 8. Se kterým dalším českým cestovatelem se Paclt spřátelil?  

                 9. Jaké by byly klady a zápory takového cestovatelského života v 

dnešní době?  

                10. Který způsob cestování Paclta vyloženě bavil?  



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

S pozdravem Laubová 

 

 


