
Němčina 

Milí deváťáci, do neděle 18.4.2021 jste někteří neposlali zadaný úkol. Práci 

pošlete do úterý 20.4.2021, jinak vám musím zapsat do Bakaláře 

nedostatečnou. 

1) Uč. str.65, cv.13b  Měli jste označit věty R nebo F. Pokud jste textu dobře 

porozuměli, vyšlo vám v levé části:   F              v pravé části:   F 

                                       F                                      R 

                                       R                                      F 

                                       F                                      F 

                                       F                                      F (Steins = Štainovi) 

2) Ps str.54, cv.10  Doplňte k dané osobě správný tvar slovesa mít. 

      Všechna podst. jména jsou ve 4.p.č.j. se členem neurčitým, 

      př.:  Já mám - koho,co - jednu (nějakou) kočku. 

3) Uč. str.65,cv.13d  Přeložte do škol. sešitů z levého sloupečku  

věty č.1, 4, 5 (učitelka je bez členu), z pravého sl. věty č.2 a 5. 

 Splňění těchto úkolů neodkládejte, čeká nás další opakovací test.               

Ať se vám daří. 

 

Fyzika 9.A 19.4. – 23.4.  

1. Dalekohledy str. 121  

Výpisky  

Písemně do sešitu str. 123 cv.5  

2. Co už víme o atomech str. 124  

Výpisky  

Písemně do sešitu str. 125 cv. 1, 2, 3, 4, 5  

POSLAT PRÁCI ! ! !  

On-line hodina pátek 23.4. v 10h 



 

Chemie – 9.A 19.4. 2021  

Tento týden pokračujeme novou kapitolou – ORGANICKÁ CHEMIE  

(učebnice strana 32 – 40)  

· organické látky - společné vlastnosti  

· zdroje organických sloučenin  

· uhlovodíky a jejich třídění – alkany, alkeny, alkiny, areny  

· typy vzorců v organické chemii  

· alkany – názvosloví, významné alkany  

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice.  

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

rozvrhu. 

 

Anglický jazyk (Stixová)  

On-line hodiny dle rozvrhu.  

V úterý si vyzkoušíme slovíčka lekce 19. Uděláme si společný zápis z učebnice 

na str. 41/ cv. 5. Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 20.  

Ve čtvrtek vyzkoušíme slovní zásobu. V učebnici si projdeme na str. 43 cv. 3 a 

4. Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekce 20 a v pracovním sešitě si 

napíšete na str. 42/ cv. 1 a 3.  

V pátek si vyzkoušíme slovní zásobu. V učebnici si projdeme na str. 42/ cv. 1 a 

2.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekce 20 a 21. V pracovním sešitě si 

doplníte na str. 42/ cv. 2. 

 

Zeměpis  

18. Odlišný stupeň rozvoje států Učebnice str. 59. až 60. Pošlete mi do neděle 

25. dubna na mail jirasek@chelcickeho.cz úvahu na deset vět, jaký je Váš názor 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


na hospodářskou úroveň České republiky v porovnání s ostatními státy Evropy 

(světa). 

 On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Přírodopis 19.4.2021 - 23.4.2021  

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Geologické éry Země - Prvohory  

2.online hodina  

· Geologické éry Země – Druhohory 

 

Anglický jazyk – Truef. 

Stále zkoušíme dialogy z lekce 18.  

Pokračujeme v lekci19 – sports.  

Budeme hovořit o oblíbeném sportu, vyplníme úkoly v pracovním sešitě, 

podíváme se na video o sportu. 

 

Ruský jazyk  

Učebnice  

str. 135 Základní číslovky  

str. 71 cv. 11 b)  

Pracovní sešit  

str. 53 - 54 Slovní zásoba - Opakován 

 

 

 



Zadání práce z dějepisu 19-23.4.2020  

9A – vzhledem k přípravě na přijímací zkoušky bude čtvrteční hodina off-line  

pondělí: Československo po II. světové válce – cesta k demokratickému 

socialismu 1945 – 1946  

Už v minulém týdnu jsme opustili dějiny sovětského bloku a komunistického 

hnutí (dostali jsme až k destalinizaci po XX. Sjezdu KSSS) znovu jsme se vrátili k 

národním dějinám. Tentokráte se zaměříme na dění po skončení II. světové 

války:  

- Obnova republiky – Československo a slovenská otázka, vznik systému 

národní fronty  

- Benešovy republiky a odsun Němců  

- Pozemková reforma  

- Vznik SNB  

- Parlamentní volby 1946  

Pracovní sešit str. 64  

Středa: Československo ČSR 1945 – 1948 cesta komunistů k moci  

- Co víme o československých komunistech? Vývoj KSČ v letech 1921 – 1948  

- Cesta k převzetí moci – konec spolupráce stran v národní frontě, vládní krize v 

únoru 1948, akční výbory a nátlakové akce KSČ  

- Květnové volby a změna ústavy a prezidenta  

Pracovní sešit str. 65-66  

Čtvrtek – off-line: Puč a nebo vítězný únor?  

Samostatná práce na téma.  

Jaká byla role prezidenta Beneše v únorových událostech?  

Jak se zachoval Jan Masaryk během únorových událostí? Jak Masaryk působil v 

československé politice po únorových změnách?  

Proč Beneš abdikoval? Jak  

Jak vystupovaly v roce 1948  



- Odbory  

- Sokolové  

- Studenti právnické fakulty  

- Příslušníci Lidových milicí  

Zdroje internetu. Hledej a zjisti! Pokus se formulovat vlastní stanovisko k 

osudovým událostem. 

 

ČJ 9. A od 19. 4. 2021  

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

Sledujte příspěvky v týmu a kalendář. Po následující 2 týdny budou menší 

změny v čase konání a v náplni on-line hodin.  

Off-line  

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

týmu bude od pondělka jako duben skladba 3.pdf. Základní větné členy a jejich 

vztahy opakujeme stále. Za úkol rozebereme nových 5 vět. U každé věty stačí 

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

Pošlete, prosím, do neděle. 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) úkol z VV s názvem Asociace. Vyfoťte 1 fotografii mraků, stromů, hlíny, 

kamenů nebo jiné přírodniny, která vám něco připomíná. (Mrak, který 

připomíná loď, kůra stromu, která připomíná obličej atd. Výjimkou z 

nepřírodních věcí jsou praskliny na zdi a na chodnících - ty můžeme fotit taky.) 

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

se blíží.)  



On-line Pouze literatura v pátek od 10:55. V případě dotazů k úkolům se 

obraťte na mě do chatu. 

 


