
Matematika

Konstrukční úlohy 

Pondělí – on-line hodina, množiny bodů dané vlastnosti, zadání DU, test – tělesa

 https://www.youtube.com/watch?v=JzaW9wTnOYA

úterý – on -line hodina, konstrukce trojúhelníka, rovnoběžníka a lichoběžníka, PL

https://www.youtube.com/watch?v=Lu43m-rh0Fo

https://www.youtube.com/watch?v=PWBVRAdGXK0

https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk

https://www.youtube.com/watch?v=XmOQnA8HILo

https://www.youtube.com/watch?v=D_0KWVnexwk

Středa – studenti on-line (pracovní sešit před sebou)

čtvrtek -on-line – konstrukční úlohy

https://www.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo

https://www.youtube.com/watch?v=LmX601hnQ_o

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

https://www.youtube.com/watch?v=xGnUW0PErIQ

 https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY&list=PLSqKJP6W-
MUYSRmhgD62ClkS7Q53Z56Ge

https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4

https://www.youtube.com/watch?v=TfK4QOiFACM

Pátek   – kostrukční úlohy , odevzdání PL  

český jazyk

Přeji hezký pracovní týden od 2. 11. 2020! Čekají nás 2 písemné úkoly off-line, 1 
čeština, 1 literatura a 1 příprava k přijímačkám on-line. V případě zájmu můžeme 
navštívit on-line konzultace. On-line i off-line výuka je povinná. V případě nemoci se
omlouváme. Ať se nám daří! Off-line

1. Do mluvnického sešitu utvořte výpisky z učebnice na stranách 32 – 33

Ve výpiscích odpovězte na otázky: 

Co jsou synonyma? + příklad 

Co jsou antonyma? + příklad 
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Co jsou homonyma? + příklad 

Vypracujte do sešitu také cvičení 33/3 a 33/4 - ve cvičení 33/4 můžete používat 
Slovník spisovného jazyka českého  https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc  

Vše vyfoťte a pošlete mně do chatu.

2. Na 1 A5 rukou napište, vyfoťte a mně do chatu pošlete sloh na téma:

Literární nebo filmový hrdina, který mi vadí (Sloh bude charakteristika přímá i 
nepřímá, vnější i vnitřní. Zmíníme tedy, jak hrdina/hrdinka vypadá, jakou má povahu 
a jak se chová v určitých situacích.) 

Nezapomínejte posílat off-line zadané úkoly! Za případné chyby v úkolech špatné 
známky nebudou, neodevzdané úkoly však problém pro pololetní hodnocení jsou. 
Odevzdávejte vždy do konce týdne, tedy do nedělního večera. Děkuji za vaši práci.

 On-line (v kalendáři se objeví od neděle 1. 11. 2020) 

pondělí 2. 11. 10:55 Skladba 2 - psaní čárky v souvětí, druhy vedlejších vět, graf 
souvětí (připravit tužku, sešit na mluvnici, mluvnici) 

úterý 3. 11. 2020 10:55, anebo čtvrtek 5. 11. 2020 8:55 (zobrazí se vám v kalendáři, 
do které skupiny tento týden patříte) - literatura 19. století - vrcholný realismus 
(připravit tužku a sešit na literaturu) 

středa 4. 11. 2020 14:30 – konzultace (nepovinné) - připojte se, pokud se potřebujete 
na něco zeptat

 pátek 5. 11. 2020 10:55 - příprava k přijímačkám (informace máme z minula)

Zadání práce z dějepisu 2. - 6.11.
On-line vyučování:

K použití dostáváte ppt prezentaci + v pondělí a ve středu se setkáváme při on-line 
hodině na TEAMS.

První světová válka – válečné operace, velké bitvy a jejich význam na vývoj 
války, hospodářské vyčerpávání bojujících států – revoluce v Rusku (72 -76)

- Přečtěte si text, doplňte si, co je třeba a odpovězte na otázky.

Video:  https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-
svetova-valka-28-cervenec-151942

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-vanocni-
primeri-25-12-1914-152817
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https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu-
151797

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

https://www.televizeseznam.cz/video/nej/jedna-z-nejpodivnejsich-turistickych-
atrakci-v-rusku-pritahuje-miliony-lidi-263887

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-
zemi-sveta-7-listopad-151372

Konec I. Světové války a její výsledky

Vliv ruské revoluce na vývoj války, poslední ofenzívy centrálních mocností, vstup 
USA do války, porážka Německa a zhroucení dalších centrálních mocností

Versailleský mír – nové uspořádání světa a Evropy (77 -78)

Chemie – 9.A 2.11. 2020
V týdnu po podzimních prázdninách pokračujeme opakováním 
CHEMICKÝCH SLOUČENIN.

Již jsme opakovali:

1. HALOGENIDY

2. OXIDY

3. SULFIDY

4. HYDROXIDY

5. Nově doplňujeme KYSELINY – bezkyslíkaté a kyslíkaté (učebnice strana 70-
73), opakuj a stručně zapiš do sešitu:

· Společné vlastnosti kyselin

· Kyseliny bezkyslíkaté a kyslíkaté

· Vlastnosti a použití kys. chlorovodíkové, sírové, dusičné, uhličité

· Názvosloví – společně na on-line hodině

6. Stále procvičujte zakončení přídavných jmen v názvech sloučenin: ný, natý, 
itý, ičitý, ečný nebo ičný, ový, istý, ičelý

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

85/13, 15

84/1
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Pokud potřebujete poradit, napište na email uhrova@chelcickeho.cz nebo na Teams.

Na Teams na on-line hodině se sejdeme v pondělí 2.11. v 10.00 hodin a ve středu 
4.11. 2020 v 9.00 hodin.

Přírodopis 9.ročník 2.11.2020-6.11.2020
· Společně jsme probrali a zopakovali učivo Vzniku a vývoje Země. Kdo si stále není 
jistý, prosím, vraťte se k zadání z týdne 19.10.-23.10.a procvičte si učivo na 
webových stránkách, které jsou tam vypsané.

· Tento týden se budeme věnovat Geologii - úvodu.

· Do sešitu si napište nadpis: Mineralogie – nerosty a horniny

· Přečtěte si v učebnici Přírodopis 9 stranu 10 a 11

· Do sešitu si vypište následující pojmy a co znamenají:

                                         I. Nerost

                                         II. Hornina

                                         III. Krystal – rovina souměrnosti, osa souměrnosti a střed 
souměrnosti

· Na internetu vyhledej, v čem spočívá práce geologa a uveď jméno alespoň 
jednoho významného českého geologa (informaci zašli do chatu na TEAMS nebo 
na email vesela@chelcickeho.cz)

Online hodiny v MS Teams:

Třída 9.A: 4.11.2020 v 11:55

Třída 9.B: 3.11.2020 v 8:00

Mějte u sebe, prosím, učebnice a sešity.

Ruský jazyk
Učebnice

str. 133 Skloňování podstatných jmen rodu ženského v jednotném čísle

Pracovní sešit

str. 18 - 19 cv. 19

str. 20 – 21 Slovní zásoba – Opakování

Německý jazyk

Milí devátáci, opakujte cvičení v přípravném testu - Ps str. 40, 41.
K zadané 1. části slovní zásoby E5 napište a naučšte se také 2. část - Ps str. 51
od výrazu dumm po výraz zu Hause.



Angličtina - Stixová

Dobrý den, 9. A.

Tento týden se sejdeme v úterý 3. listopadu ve 12:00 a v pátek 6. listopadu v 9:00.

V ÚTERÝ si projdeme vaše nahrávky a společně si doplníme v pracovním sešitě str. 
7/ cv. 6.

Po hodině si samostatně si uděláte v pracovním sešitě na str. 8/ cv. 4, 5 a na str. 9/cv. 
6.

V PÁTEK si si projdeme v učebnici str. 8/ cv. 1 (čtení a překlad). Provedeme 
kontrolu cvičení z pracovního sešitu, které si uděláte po úterní hodině.

Tereza Stixová

Anglický jazyk – Truef.

Milé děti, 

doufám, že jste jen neodpočívaly, ale také se učily. 

Měly byste mít vyplněny všechny cvičení v prac.s. z lekce 3. 

Napište a pošlete mně popis vašeho kamaráda či člena rodiny.

 Jste v 9. třídě, tak to nesmí být popis jen jeho vzhledu. Použijte k popisu co nejvíce 
slovíček z učebnice str.8/2. 

Na teams vám pošlu nějaké překlady. Uvidíme se na on line 

9.A Fyzika 2.11. – 6.11.

A/ Elektromotor

Učebnice str. 24 – 26

1. přečíst

2. do sešitu opsat žlutý rámeček str. 26 a naučit se

3. písemně do sešitu str. 26 otázky 1,3,4,5,6

B/ on-line hodina – kontrola a vysvětlení uložené práce

Pátek 6.11. v 10h.

Připravte si učebnici, sešit s vypracovanou prací a tužku



Zeměpis

2. Světové hospodářství

Přečíst text v učebnici na str. 9. až 12. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. 
Podívat se na Obr. 6. a do sešitu si vypsat Původ užitkových rostlin a zvířat (příklad: 
zvířata původem z Jižní Ameriky – lama, alpaka, morče. Rostliny původem z Jižní 
Ameriky – bavlník, paprika, brambor, tykev, podzemnice olejná, fazol měsíční). Dále 
barevně překreslit do sešitu tabulku na straně 10. 

Vše vyfotit a poslat na: jirasek@chelcickeho.cz

Do mailu mi napsat, které z uvedených rostlin a zvířat vůbec neznáte.

Vo 2. 11. 2020

1) Aktuální dění kolem nás – odkaz v Teamu Vo
2) Naše povinnosti a práva – prac. list v Teamu Vo


