
Dějepis 

Pondělí - z důvodů přijímacích zkoušek - off-line  

Největší procesy a akce StB 50. let - pracovní sešit str. 69 - 70.  

Středa - On-line hodina  

Konec stalinismu v ČSR - pracovní sešit str. 71,  

Nástup L.I. Brežněva v SSSR - str. 54 

Čtvrtek - ON-LINE  

Cesta k pražskému jaru - Uvolnění a reformy 60. let (prac.  sešit str.71 - 72)   

 

Chemie – 9.A 3.5. 2021  

Pokračujeme – ORGANICKOU CHEMIÍ  

Opakujte:  

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

· typy vzorců v organické chemii  

Nově tento týden:  

· Dokončíme ALKANY – názvosloví, vlastnosti, významné alkany a jejich použití  

· ALKENY – názvosloví, vlastnosti, významné alkeny (učebnice strana 41-42)  

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice.  

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

rozvrhu. 

 

  



Zeměpis  

21. Země – osamělá kosmická loď  

Samostatně si uděláte výpisky ze stran 65. – 66. o naší planetě. Podíváte se na 

tři otázky na straně 66., o kterých budeme na hodině hovořit. Úkol neposílejte, 

kontrola bude na hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Přírodopis 3.5.2021-7.5.2021  

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Opakování Éry Země – předprvohorní období, prvohory, druhohory, třetihory, 

čtvrtohory  

2.online hodina  

· Opakování Éry Země – předprvohorní období, prvohory, druhohory, třetihory, 

čtvrtohory 

 

Němčina 

Milí deváťáci, pokračujeme v řešení úkolů Opakovacího testu. 

PS str.57,cv.2  Slovesné tvary podle podmětu, k podstatným jménům 4. pád 

      členu neurčitého (pomůcka v PS na str.56). 

PS str.57, cv.3  Opět podobný úkol jako ve cv.2, pozor na pořádek slov. 

PS str.57, cv.4  Jednoduchý úkol, vypracujte podle zadání. 

PS str.58, cv.6  Vyhledejte informace, vyřešte podle zadání. 

 Ať se vám daří.. 

 

Fyzika 9.A 3.5. – 7.5.  

1.Využití jaderného záření str. 131  

Výpisky  



Písemně do sešitu str. 133 cv. 1, 2, 3  

2. Jaderné reakce str. 133  

Výpisky  

Písemně do sešitu str. 135 cv. 1, 2, 3, 4  

HOTOVOU PRÁCI POSLAT ! !  

On-line hodina pátek 7.5. v 10h 

 

Angličtina - Truef. 

Procvičujeme lekci 20 – Invitations. Upevníme slovní zásobu – návrh, 

doporučení, pozvání.  

Nacvičíme si krátké rozhovory. 

 

Anglický jazyk (Stixová)  

On-line hodiny: dle rozvrhu  

V úterý si vyzkoušíme slovní zásobu lekce 20 a 21. Projdeme si v učebnici na 

str. 44/ cv. 2 a na str. 45/ cv. 5.  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 21 a 23. V pracovním sešitě si napíšete 

na str. 45/ cv. 6.  

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovní zásobu lekce 21 a 23. V učebnici si projdeme na 

str. 44/ cv. 3 a na str. 45/ cv. 6. V pracovním sešitě si fráze procvičíme na str. 

44/ cv. 1, 2. Určíme si dvojice na pátek.  

Za domácí úkol si ve dvojicích připravíte rozhovor kdy použijete minimálně 5 

frází z učebnice str. 44-45.  

V pátek si na SPEAKING CORNER poslechneme rozhovory, které si máte za úkol 

připravit.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekce 21 a 23. 

 

 



Matematika 

V tomto týdnu budeme už pokračovat v M pro všechny. Všechny hodiny jsou 

on – line. 

Kdo potřebuje vylepšit známku, pošle vypracovaná (i postupně) cvičení z 

učebnice: 

1) 21/3,4  

2) 22/6,7,9 

 3) 63/1, 69/1 

 4) 96/9a, 112/3a,b 

 


