
Český jazyk a literatura 9. A  

Přeji všem mnoho úspěchů v roce 2021!  

Off-line máme 2 úkoly.  

1) zodpovědět otázky k videu, odpovědi poslat mně do chatu do konce týdne 

(Video a otázky si představíme na pondělní hodině.)  

2) Vypracovat 6 souvětí podle pracovního listu fraus skladba 1.pdf (Pracovní list 

je v týmu ve výukových materiálech a v událostech.) Souvětí, prosím, vyfoťte a 

pošlete mně do chatu do konce týdne. Dbejte na psaní čárek - ve slučovacím 

poměru u spojky a čárka není, jinak je.  

On-line  

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

Máme češtinu a literaturu, v pátek přípravu k přijímačkám.  

Kvůli možným zmatkům budeme do čtvrtka pracovat podle skenů, připravte si 

hlavně tužku, papír, mobil na focení. Na pátek mějte, prosím, připravenou 

učebnici na přípravu k přijímačkám.  

S pozdravem Laubová 

 

Aj 9A úkoly na 4.1.-8.1.21  - Truef. 

Začneme lekci 9, kde se naučíme vedlejší věty příslovečné časové. V učebnici 

na str.20 se naučte nejčstější spojky ve větách časových. Po časových spojkách 

se nepoužívá budoucí čas , nahrazuje se přítomným. V prac. Sešitě str. 20 

vyplňte cv. 1. Ostatní budeme dělat společně na on line hodinách. 

 

 

Zeměpis  

5. Doprava a spoje  

Železniční doprava  



Přečíst text v učebnici na str. 27. a 28. Do sešitu si udělat výpisky z těchto 

stránek. Vypracovat modré otázky na straně 27. Vše vyfotit a poslat do 10. 

ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Němčina 

Milí deváťáci, přeji vám v novém roce zdraví a štěstí.  

Připravte se na test probraných slovíček E5. 

Uč. str.50, cv.2 Zopakujte si časování spielen zpaměti. 

Uč. str.51, cv.4a Zkoušíme čtení a překlad. 

Uč. str.51, cv.4b (1,2,3) napište do škol. sešitů. V části 1 a 3 doplňte koncovky 

sloves (ich spiele... 

V části 2 doplňte osobní zájmena (wir/sie/ Sie turnen - my/oni/Vy 

 Ať se vám daří. 

 

Fyzika 9.A 4.1. – 8.1.  

1. Vedení elektrického proudu v kapalinách str. 51  

- Přečíst, výpisky ( hlavně žlutý rámeček str. 54)  

- Písemně do sešitu str. 54 cv. 1, 2, 3, 4, 7  

2. Vedení elektrického proudu v plynech str. 55  

- Přečíst, výpisky (hlavně žlutý rámeček str. 59)  

- Písemně do sešitu str. 59 cv. 1, 2, 3  

Vypracovaný úkol mějte připravený ke kontrole, můžete mi ho také poslat.  

On-line hodina pátek 8.1. v 10h 

 

Chemie – 9.A 4.1. 2021  

Tento týden nejprve budeme opakovat SOLI KYSELIN:  

· Co jsou soli kyselin  
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· Vlastnosti solí kyselin  

· Rozdělení solí kyselin  

· Názvosloví solí kyselin  

· Využití solí kyselin  

· Příprava solí kyselin – dokončíme neutralizaci a srážecí reakce  

Druhou hodinu v týdnu začneme novou kapitolu – REDOXNÍ REAKCE  

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

12-13.  

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

 

Angličtina - Stix. 

On-line hodiny: dle rozvrhu  

V úterý si v naší učebnici projdeme na str. 22/ cv. 1, 2 a 3.  

V pracovním sešitě si za domácí úkol uděláte na str. 22/ cv. 1, 2 a 3. Slovní 

zásoba, na které se domluvíme.  

Ve čtvrtek si projdeme domácí úkol. Společně budeme pokračovat na str. 22/ 

cv. 4, str. 23/ cv. 5, 6, 7.  

Za domácí úkol se budete učit určenou slovní zásobu.  

V pátek si vyzkouším někoho na slovíčka. Projdeme si společně v učebnici na 

str. 23/ cv. 5, 6, 7. 

 

Přírodopis 9.ročník 4.1.2021 – 8.1.2021  

Online hodiny budou probíhat standardně dle rozvrhu, již je máte zadané v 

kalendáři, v případě, že se vám neukážou, prosím, napište mi.  

První online hodinu spolu zopakujeme vyvřelé horniny, které jsme společně 

probrali v prosinci. Následující hodinu se budeme věnovat úvodu do hornin 

usazených.  



Na první online hodinu budete potřebovat pouze svoji hlavu Na tu další mějte, 

prosím, připravené učebnice, sešity a psací potřeby. Nemáte-li učebnice s 

sebou, nevadí, zvládneme to bez nich  

Těším se na vás v novém roce 

 

Ruský jazyk  

Učebnice  

str. 134 Skloňování přídavných jmen v jednotném čísle - Opakování  

Pracovní sešit  

str. 53 - 54 Slovní zásoba 

 

Matematika 

On – line se v týdnu od 4.1. sejdeme ve všech hodinách podle rozvrhu, studenti 

mají přidanou ve čtvrtek první hodinu.  

Dokončíme lomené výrazy, v učbnici jsou na stranách 39 – 57, většinu máme 

hotovou. Studenti by je měli zvládnou, je to váš další úkol do čtvrtka 14.1. 

(kontrola z výsledků).  

Dále začneme rovnice, tak, abychom zvládli v učebnici 21/1 a 3.  

Studentům pošlu výsledky “Sbírky” tak, aby si mohli zkontrolovat a ve čtvrtek 

se jen ptát na to, co nevyšlo. 

 


