
 

Zeměpis  

4. Průmysl  

STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL  

Přečíst text v učebnici na str. 23. a 24. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Pomocí 

internetu zjisti, značky automobilových firem, jejichž loga jsou na straně 23. Vše vyfotit a 

poslat do 29. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz  

On-line hodina bude ve čtvrtek 26. listopadu od 8:00. 

 

Němčina 

Milí deváťáci, zopakujte si slovíčka v Ps na str.51.  

Zbývá nám zvládnout poslední část. Do slovníčku si napište zbývající slovíčka od Půjdu s 

tebou (s vámi)po 

programovat (bez kurzívy) a naučte se je. 

Docvičte si také pravopis výrazů. Každé slovíčko v němčině napište na papír. 

Znovu se zaměřte na pečlivé zopakování přípravného testu v Ps na str.40 a 41. 

Přeji, ať se vám daří. 

 

Ruský jazyk 

Učebnice  

str. 133 Skloňování podstatných jmen rodu středního v jednotném čísle - Opakování  

Pracovní sešit  

str. 27 cv. 12 e), f)  

str. 28 cv. 13 a)  

 

Přírodopis 9.ročník 23.11.2020-27.11.2020  



Máme za sebou test na téma Země a fyzikální, chemické vlastnosti minerálů. Postupně se 

tento týden pustíme do jednotlivých skupin minerálů, které máte zadané formou referátů. 

Buďte již připravení všichni se svým referátem – postupně se jimi budeme probírat. V 

případě, že si někdo nepamatuje, jaký má referát, napište mi, dáme to společně dohromady.  

 

F 9.A - 23.11. – 27.11.  

1. Měření střídavého proudu a napětí str.40 – přečíst, výpisky  

připravit str. 41 cv. 1, 3a, 4, 5  

2. Transformátory str. 42 - přečíst, výpisky  

připravit str. 44 cv. 1, 2, 3, 4, 5  

Vše kontrolujeme a doplníme na on-line hodině pátek 27.11. v 10h.  

 

Chemie  

Okruhy na opakování:  

o KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK – stupnice pH, indikátory  

o CHEMICKÉ SLOUČENINY – vlastnosti, použití, názvosloví - halogenidy, 

oxidy, sulfidy, hydroxidy, kyseliny  

Tento týden nově – SOLI KYSELIN, učebnice strana 77-81 (zatím bez vzniku 

solí)  

· Co jsou soli kyselin  

· Vlastnosti solí kyselin  

· Rozdělení solí kyselin  

· Názvosloví solí kyselin  

(Vše vysvětlíme na online hodinách, pokud se nemůžeš účastnit, zpracuj 

samostatně)  



Úkol na odevzdání (na volné listy) – učebnice strana 84/8, 85/17, 83/1  

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

 

Zadání práce z dějepisu 23.-27.11.  

On-line vyučování:  

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

hodině na TEAMS.  

9A  

On-line vyučování:  

Hrozby pro první republiku – sociální a národnostní otázka mladé republiky (pondělí)  

Pracovní sešit str. 83  

Jaké byly slabiny demokracie československého státu?  

Jaké národy obývaly československou republiku? Byl nějaký národ, který mohl být pokládán 

za většinový?  

Mezinárodní situace – cesta k rozbití československé republiky  

Mnichovský diktát a konec první republiky  

Pracovní sešit str.84-85  

 

Angličtina 

Online hodiny: úterý 11:55, čtvrtek 12:50, pátek 8:55  

V úterý si projdeme v učebnici na str. 11/ cv. 4, 5 a uděláme společný zápis do sešitu (mějte je 

nachystané). Abychom si danou látku společně procvičili uděláme si v hodině také v 

pracovním sešitě na str. 10/ cv. 2.  

Domácí úkol na celý týden buou slovíčka lekce 4 a 5.  

Ve čtvrtek si v učebnici na str. 11/ cv. 7 opět zapíšeme důležitou gramatiku, kterou 

procvičíme v pracovním sešitě na str. 11/cv. 6.  



V pátek si uděláme on-line procvičování minulých časů v Aj.  

 

Český jazyk 

Přeji všem hezký pracovní týden od 23. 11. 2020! 

Děkuji za práci v minulém týdnu!b Off-line nás čekají 2 úkoly. (Pokud jste 

v minulých týdnech nevypracovali všechny úkoly, radím projít všechna 

týdenní zadání a doplnit, co vám chybí, než se vrátíme do školy.) 

On-line bude, jak jsme zvyklí.  

Off-lineV týmu ve výukových materiálech i v lince událostí je sken 

časopisového rozhovoru Šebek -rozhovor.pdf. Přečtěte si rozhovor a 

odpovězte písemně na tyto otázky:1. Jaké je povolání Tomáše Šebka? 

2. V jaké mezinárodní organizaci pracuje? 

3. Proč nepracuje jen v českých nemocnicích? 

4. Šlo mu někdy při jeho misích o život? 

5. Proč začal psát knihy? 

6. Myslí si, že má literární talent? 

7. Jaké má koníčky?  

8. Proč byste mohli (nebo nemohli) vykonávat zaměstnání jako on? 

Odpovědi na otázky mi,prosím,pošlete do chatu v týmu do nedělního 

večera 29. 11.  

V učebnici na str. 66/1 převeďte prvních 5 souvětí s 

přechodníkem(přechodník je tvar slovesa a znamená něco, co se děje 

ve větě společně s přísudkem-např. vyprávějíce, prohlížeje, tisknouc...) 

do podoby bez přechodníku. Příklad řešení na prvním souvětí:Seděli 

jsme na balkonu, vyprávějícesi zážitky z prázdnin, když se ozval zvonek. 

=>Seděli jsme na balkonu a vyprávěli jsme si zážitky z prázdnin, když 

zazvonil zvonek.Řešení 5 souvětí napište do sešitu a pošlete mi do 

chatu do nedělního večera 29. 11.  

On-line Hodiny podle kalendáře ve dny a v časy, na které jsme zvyklí. 

(společná čeština, půlená literatura, příprava k přijímačkám 

 



 

M 9 od 23.11. 
Pondělí – kontrola DU a projdi videa 

násobení a dělení jednočlenů 

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

násobení výrazů 

https://www.youtube.com/watch?v=VDiax4QlvXY 

https://www.youtube.com/watch?v=4ldW07YhJYg 

https://www.youtube.com/watch?v=HF2iV5MpsDM 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU 

https://www.youtube.com/watch?v=mRl8f2U5Hro 

https://www.youtube.com/watch?v=kGKLCDpG4E8 

https://www.youtube.com/watch?v=Uh8fKs8q-RE 

https://www.youtube.com/watch?v=VkNDaAqM4nY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ&list=RDQMnh709Tx-hOM&start_radio=1 

 

úterý – vytýkání před závorku 

středa– studenti – příprava 

všichni – videa   

https://www.youtube.com/watch?v=0pLQR1iAvNU 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=qKenYMCKZI0 

https://www.youtube.com/watch?v=L2aAITHsq44 

https://www.youtube.com/watch?v=FMWRs4CFbHU 

https://www.youtube.com/watch?v=IYfACuZP7oQ 

https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=uTYTpmiDnFM
https://www.youtube.com/watch?v=4ldW07YhJYg
https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU
https://www.youtube.com/watch?v=VkNDaAqM4nY
https://www.youtube.com/watch?v=0pLQR1iAvNU
https://www.youtube.com/watch?v=doSISLsRcok
https://www.youtube.com/watch?v=qKenYMCKZI0
https://www.youtube.com/watch?v=FMWRs4CFbHU
https://www.youtube.com/watch?v=muOUdXnsKmo


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

https://www.youtube.com/watch?v=DKtn7p8CGrU 

https://www.youtube.com/watch?v=1Hd-xQh-eoc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ&list=RDQMnh709Tx-hOM&start_radio=1 

 

čtvrtek – vytýkání před závorku 

pátek  - procvičování, 15/10 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqqgjptaVgs
https://www.youtube.com/watch?v=1Hd-xQh-eoc

