
Výchova k občanství 

1) Aktuality - reportáže ze světa/ČR 

2) Emigrace, imigrace, migrace - info a pracovní list v Teamu Vo 

 

Dějepis 

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

Protektorát Čechy a Morava  

Autonomní a okupační správa, život obyvatel, hospodářské podmínky, chování 

obyvatelstva v okupované zemi, okupační teror, kolaborace  

Pracovní sešit str. 25.  

Heydrichiáda – I. a II. stanné právo, atentát na Heydricha a vyhlazení Lidic  

Pracovní sešit str. 26-27  

Film:  

https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY 

 

Chemie – 9.A 25.1. 2021  

Opakujte REDOXNÍ REAKCE  

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

strany 12  

•  oxidace a redukce , redoxní reakce kovů, Beketova řada prvků  

• nově: Využití redoxních reakcí  

1) výroba železa a oceli, podívej se na dokument, v učebnice strana 15-16. 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Db  

2) elektrolýza a její průmyslové využití, strana 17-18  

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice.  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY
https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Db


 

Fyzika 25.1. – 28.1.  

Další součástky s jedním přechodem PN str. 74 – 77  

- přečíst, zápis  

- nakreslit do sešitu str.74 obr. 4.14 a, b, str.75 obr. 4.15 a, b  

Hotovou práci mi pošlete ! 

 

Přírodopis 25.1.2021- 29.1.2021  

· Online hodiny dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Jelikož jsme dokončili téma vzniku hornin, čekají nás GEOLOGIECKÉ DĚJE 

(učebnice od strany 45)  

· Začneme obecně rozdělením geologických dějů a propojením s jednotlivými 

horninami, které již máme probrané  

2.online hodina  

· Pohyby litosférických desek (strana 46-47) 

 

Němčina 

Milí deváťáci, nejprve si znovu zopakujte slovíčka E5. 

Uč. str.55, cv15 a 16. Naučte se správně číst oba e-mailové texty a věty 

přeložte. Snažte se o plynulé 

čtení i překlad. 

PS str.45, cv.10 Zkuste napsat o sobě krátký e-mail. Můžete využít texty v 

učebnici na str.55. 

 Ať se vám daří, těším se na vás. 

 

 



 

Anglický jazyk (Stixová)  

On-line hodiny: úterý 11:55 a čtvrtek 12:50  

V úterý budeme zkoušet slovíčka lekce 12. Začneme novou lekci v učebnici na 

str. 26/ cv. 1, 2, 3.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekce 12. V pracovním sešitě uděláte str. 

26/ cv. 1 a 2.  

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovní zásobu. Zahrajeme si hru How many words do 

you know? A poté si v učebnici projdeme na str. 27/ cv. 4. Do sešitu si uděláme 

zápis.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekce 12 a 13. V pracovním sešitě si 

uděláte na str. 26/ cv. 3. 

 

 

Anglický jazyk – Tr. 

Zopakujeme si věty účelové a časové.  

Začneme lekci 12 – naučíme se tvořit vedlejší věty příslovečné podmínkové v 

přítomném a budoucím čase.  

Zapiš si do sešitu:  

Věty podmínkové bývají nejčastěji uvozeny spojkou if – jestliže. Pořadí obou 

vět v souvětí lze měnit. Čárku píšeme před větou hlavní.  

If you want to start now, don´t hesitate. Jestliže chceš začít teď, neváhej.  

Budoucí čas po českém překladu jestliže v podmínkových souvětích se v 

angličtině po if vyjadřuje přítomným časem. Budoucí čas je pouze ve větě 

hlavní.  

If he doesn´t put on a sweater, he´ll catch a cold. Jestliže si neoblékne svetr, 

nastydne.  

If he asks me, I will help him. Jestliže mě požádá, pomohu mu. 

 



 

Ruský jazyk  

Učebnice  

str. 132 - 133 Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - Opakování  

Pracovní sešit  

str. 45 cv. 10  

str. 40 - 41 Slovní zásoba 

 

Zeměpis  

6. Služby obyvatelstvu  

Nejprve vypracovat čtyři modré otázky na straně 32. Přečíst si text v učebnici 

na str. 32. – 33. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Vše vyfotit a 

poslat do 31. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je 

podle rozvrhu. 

 

Matematika 

Sejdeme se on-line ve všech hodinách podle rozvrhu, studenti mají navíc ve 

čtvrtek 2. hodinu 

V tomto týdnu bychom měli zvládnout řešení rovnic s neznámou ve 

jmenovateli (uč. 58 –61) 

 

Český jazyk 

Off-line  

Máme 3 úkoly: 1) Úkol na poznávání přístavku v učebnici na str. 91/1. (Píšeme 

rukou na papír nebo rovnou do chatu, vypíšeme pouze slova, která tvoří 

přístavek, a informaci, jakým větným členem přístavek ve větě je.) Práci se 

cvičením si ukážeme na pondělní hodině. Sken učebnice bude v týmu pod 

jménem příprava leden 4.pdf  

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


2) Úkol na doplňování čárek v učebnici na str. 103/3 a) - doplňte, prosím, čárky 

v souvětí a nad každé souvětí číslem napište, kolik obsahuje vět. Pošlete, 

prosím, do chatu.  

3) Napište, prosím, rukou sloh alespoň na 1 A5 (stránka v malém sešitu) na 

jedno z uvedených témat: a) recenze na 4. díl seriálu Božena (k dispozici na i-

vysílání České televize) - stručně shrneme děj, zhodnotíme, jak nás zaujal, 

vyjádříme se k hereckým výkonům a předvedeným obrazům, napíšeme, co se 

nám líbilo, co ne. b) popis pracovního postupu – jak vařím oběd nebo večeři - 

nadpis, co vařím, co k tomu potřebuji za suroviny, jak postupuji  

 4) pro přípravu k přijímačkám vypracujeme TEST 3 (ten oranžový, str. 83 – 89)  

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

 


