
Chemie – 9.A 19.10. 2020  

Tento týden pokračujeme opakováním dalších CHEMICKÝCH SLOUČENIN  

Zatím jsme opakovali dvouprvkové sloučeniny :  

1. HALOGENIDY - dvouprvkové sloučeniny halogenů s jiným prvkem  

2. OXIDY - dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem  

3. SULFIDY - dvouprvkové sloučeniny síry s jiným prvkem  

4. Nově tříprvkové sloučeniny HYDROXIDY (učebnice strana 68 - 69)  

· Co jsou hydroxidy  

· Společné vlastnosti hydroxidů  

· Pravidla bezpečné práce s hydroxidy  

· Názvosloví hydroxidů – pro opakování využij dokument  

https://www.youtube.com/watch?v=A4RhccbE090  

· Významné hydroxidy – hydroxid sodný, vápenatý, amonný (jejich vlastnosti a využití)  

Stále procvičujte zakončení přídavných jmen v názvech sloučenin: ný, natý, itý, ičitý, ečný 

nebo ičný, ový, istý, ičelý  

Úloha - vypracujte na volné listy a po návratu do školy odevzdáte:  

K názvům sloučenin napiš jejich vzorce – chlorid, oxid, sulfid, hydroxid (draselný, hořečnatý, 

železitý, křemičitý)  

Náhradní úloha – učebnice str. 69/1  

Pokud potřebujete poradit, napište na email uhrova@chelcickeho.cz nebo na Teams.  

Na Teams na on-line hodině se sejdeme ve středu 21.10. 2020 v 9.00 hodin.  

 

 

 

 

 



Zeměpis  

1. Lidé na Zemi  

Přečíst text v učebnici na str. 6. a 7. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Podívat se na 

obr. 2. a obr. 3. Do sešitu vypracovat úkol, který je vždy pod obrázkem (je psaný kurzívou).  

Nápověda: anglicky se hovoří (úřední jazyk): v Severní Americe, v Guiney, ve Velké Británii, 

v Austrálii, v Papui-Nové Guiney, na Novém Zélandě, v Namibii, v Botswaně, v Zambii, v 

Leshotu, v Zimbabwe, v Libérii, v Ghaně, v Nigérii, částečně v Indii, v Jihoafrické republice, 

v Tanzanii, v Keni, v Kamerunu, v Indii, na Filipínách.  

Do sešitu vypracovat odpověď na otázku 2. na str. 9.  

 

Český jazyk a literatura od 19. 10. 2020 pro 9. A Přeji všem hezký 

pracovní týden! Off-line zpracujeme:  

1. Výpisky z učebnice čj 9 str. 13 – 16 Napíšeme do sešitu mluvnice formou odpovědí na 

následující otázky. Hotové, prosím, vyfoťte a pošlete mně jako přílohu do chatu v týmu ČJ 9. 

A Otázky, na které do sešitu odpovíte: - v jakých oblastech se čeština používala ve 14. století? 

- co zpracoval mistr Klaret? - ve kterých jazycích psal a kázal Jan Hus? - jak se šířila spisovná 

čeština v 15. st.? - v jakých oblastech fungovala čeština v období humanismu? - co je 

vrcholné české jazykové dílo z období humanismu? - jaký byl stav češtiny v pobělohorském 

období? - uveď 4 významná jazyková díla, která vznikla v 19. a 20. st. - co je to archaismus + 

příklad - co je to historismus + příklad - co je to neologismus + příklad 2. Napište, prosím, 

sloh, vyfoťte ho a pošlete 1) mně do chatu 2) mně na laubova@chelcickeho.cz zadání slohu: - 

na A4 nakreslete velký list ze stromu, do něj napište jeho příběh od začátku do konce života v 

1. osobě - vybarvěte, vystřihněte, vyfoťte, pošlete  

On-line:  

3. V úterý 20. 10. v 8:55 čeština - skladba 1 v týmu ČJ 9. A Budeme pracovat s materiály 

připravenými v týmu, doporučuji vytisknout předem. Kdo nevytiskne, jistě si připraví alespoň 

papír, tužku a sešit z mluvnice.  

4. V pátek 23. 10. v 11:00 příprava k přijímačkám v týmu ČJ 9. A Připravte si testové knihy. 

Stránky, se kterými budeme pracovat, budou předem připravené i v týmu. Účastní se každý, 

komu rodiče zakoupili přípravnou publikaci. Kdo se nepřipravuje, čte vybranou knihu.  

S pozdravem Laubová  

 

 

 



Německý jazyk 

Milí deváťáci, zopakujte si v Ps str. 40 - 41 všechna cvičení kromě 4. a 5., také slovní zásobu 

E4 a gramatiku. 

Napište a naučte se slovíčka - Ps str. 51, první část - koníček(das Hobby) dále 

tancovat(tanzen) po výraz 

Váš - vykání(Ihr). 

 

Ruský jazyk 

Učebnice str. 132 Skloňování podstatných jmen rodu mužského v jednotném čísle – 

Opakování  

Pracovní sešit str. 20 – 21 Slovní zásoba  

 

Anglický jazyk – Stixová 

Dobrý den, 9. A.  

Naše on-line schůzka se bude konat v pátek 23. 10. v 8:55.  

Projdeme si zadanou práci z minulého týdne. Přečteme a přeložíme v učebnici str. 7/cv. 5.  

V pracovním sešitě si samostatně udělejte na str. 7/cv. 4, 5.  

Dalším samostatným úkolem bude pořídit audio nebo video záznam vašeho ústního projevu.  

Budete po dobu 1 minuty mluvit v Aj na Vámi vybrané téma. Nahrávku mi zašlete na e-mail 

Stixova@chelcickeho.cz.  

Topics: Introduce yourself  

Your family  

Your favourite book  

Your favourite sport  

Nezapomínejte na slovní zásobu – lekce 1 a 2.  

 
 

 

 
 

 



Výchova k občanství 

Vo ZADÁNÍ 9. tř. 19. 10. 2020  

Téma: Státní občanství pro cizince  

1) Vyberte podmínky k získání státního občanství  

(Pracovní list + pokyny v TEAMU Vo 

 

Fyzika 

F – 9.A 19.10. – 23.10.  

1. Elektromagnet – opakování  

do škol. sešitu učebnice str.20 otázky1,2,3  

2. Působení mag. pole na cívku s proudem uč. str.21 – 23  

1. přečíst, opsat do sešitu str.22 dvě věty nad obrázkem dole  

(1. věta obsahuje tlustá slova, 2. věta – užití)  

2. písemně do seš. Str.23 otázky 1,2,3 (odpovědi mi pošlete  

horova@chelcickeho.cz) 

 

Anglický jazyk – Tr. 

9A úkoly na 19.10-23.10.  

Milé děti, doufám, že jste si vyplnily vše z lekce 2 v prac. Sešitě str.6,7.  

Podíváme se na lekci 3, kde se naučíme popisovat pozitivní a negativní lidské vlastnosti. 

Naučte se nová slovíčka z prac.s. Je jich dost. Přečtěte si a přeložte článek v učebnici na str.8. 

Potom vyplň cvičení v prac.s. na str.8 cv. 1,2,3,4.  

Nové učivo jsou některá frázová slovesa. Zopakujeme si je a rozhodně se je naučte. Na on 

line hodině si je vyzkoušíme.  

Get cross –rozněvat se boss about - komandovat  

Get jealous –stát se závistivým clear off - vypadni  



Get nervous – znervoznět come along – tak pojď  

Get angry – rozlobit se  

Get along with – vycházet s  

Get out of – klidit se, zmizet  

Pick on – zasednout si na  

Již bychom měli znát: break down, give up, look after, make up, tie up, get back, hand in, 

look forward to, set out, wake up, hold on, look up, look for  

 

Přírodopis 

Přírodopis 9.ročník 19.10.2020-23.10.2020  

1. Zopakuj si již probrané učivo Vznik a vývoj Země: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJOMe

hmeDRIqQ5GELu3zgRUQ0U4MUxBQlFaV09EUDhSTUIxOFI2NllHQS4u  

(opakování nalezneš i v MS Teams Přírodopis 9.ročník)  

1. Podívej se alespoň na část dokumentu o vzniku Vesmíru a Země: 

https://www.youtube.com/watch?v=O4nxnbAc1nA  

2. Procvičuj zde (vyber si alespoň 1 procvičování) 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2047 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2077 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2076  

Online hodiny v MS Teams:  

Třída 9.A: 21.10.2020 v 11:55  

Třída 9.B: 20.10.2020 v 8:00 

 

Matematika 

M – od 19.10. 

podobnost 

https://www.youtube.com/watch?v=9KxmGiw4CPc 

https://www.youtube.com/watch?v=UZSZq2AbWBo 

https://www.youtube.com/watch?v=9KxmGiw4CPc
https://www.youtube.com/watch?v=UZSZq2AbWBo


https://www.youtube.com/watch?v=NoIL4l4ZdvQ&list=PLk__dKPY4sFVg_ipYGggBeQjuLPK7s-Zu 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Z9xqjRRO4 

https://www.youtube.com/watch?v=XFIg5VJ2Ujc 

https://www.youtube.com/watch?v=CxFx-Vl_sxo 

https://www.youtube.com/watch?v=SqTlOSfG8E4 

https://www.youtube.com/watch?v=Ju_7xg5QfsM 

 

učebnice str. 75 modrý rámeček do sešitu a pod ním zbytek strany také, 

str 82 – tabulka věty o podobnosti trojúhelníků do sešitu 

zkus si ústně 83/5,6,7 a společně to projdeme v pátek na hodině 

 

dále – užití podobnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=SqTlOSfG8E4 

https://www.youtube.com/watch?v=Ju_7xg5QfsM 

https://www.youtube.com/watch?v=lF5yHEOhASE 

 

učebnice str.85 – 89 prostuduj, př.85/13, 86/14,16 vypracuj 

sejdeme se v pátek zkontrolujeme a zadáme PL, se „studenty“ se sejdu navíc ve středu a budou mít 

udělané převody jednotek 
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