
Anglický jazyk – St. 

On-line hodiny: dle rozvrhu  

V úterý si vyzkoušíme slovní zásobu lekce 18 a 19. V pracovním sešitě si 

doděláme na str. 38/ cv. 2 a str. 39/ cv. 5 a 4.  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 18 a 19. Ústně si připravíte                       

na str. 38/ cv. 3.  

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovíčka a ústní domácí úkol. Vyzkoušíme 

myšlenkovou mapu na téma nové lekce v učebnici na str. 40. V pracovním 

sešitě si společně projdeme na str. 40/ cv. 1 a 2.  

Za domácí úkol si připravíte povídání na téma My Favourite Sport (vysvětlíme si 

na hodině).  

V pátek budeme mít SPEAKING CORNER na téma SPORT.  

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 19. 

 

Anglický jazyk – Tr. 

Stále budeme zkoušet rozhovory s použitím sloves can, could, may, I´d like, do 

you mind if I, would you, I wonder if I could  

Začneme lekci 18 – doporučíme řešení problémů s použitím modálních sloves 

you mustn´t, must, have to, should... 

 

Zadání práce z dějepisu 6.-9.4.2020  

9A – On-line vyučování: Je to smutné, ale je to tak, že jsme přišli o hodinu 

dějepisu. Tak se uvidíme jen 2X  

Středa: Stalinský režim v SSSR – dokončení  

Po Leninově smrti v Sovětském svazu propuknul boj mezi jeho následovníky. 

Zvítězil Stalin, který prosadil politiku superindustrializace, kolektivizace a čistek. 

Tentokráte se podíváme na vývoj Sovětského svazu v letech 1937-1953.  



Vznikl také socialistický realismus jako nový umělecký směr a znovu si 

připomeneme Velkou vlasteneckou válku 1941 – 1945 s dopady na sovětské 

obyvatelstvo.  

Pracovní sešit str. 51-52  

Čtvrtek: Destalinizace v SSSR a východním bloku  

Era Stalinova následníka přinesla řadu otřesů, ale i upevnění vlády nad 

sovětským blokem, pokračování studené války a rozšíření komunismu ve třetím 

světě.  

Jak se komunistický svět vyrovnal s odhalením zločinů stalinské éry a 

odstranění kultu osobnosti J.V. Stalina? 

 

Zeměpis  

Státní zřízení a formy vlády  

Učebnice na str. 51. až 53. Pošlete mi na mail jirasek@chelcickeho.cz úvahu na 

deset vět, proč žít a proč nežít v České republice. 

 On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Chemie – 9.A 6.4. 2021  

Opakujte - termochemie, neobnovitelné zdroje energie.  

Stále jsme nedokončili - ZDROJE ENERGIE  

· obnovitelné zdroje energie - solární, větrná, vodní, geotermální, biomasa 

(učebnice strana 27-28)  

Nově začneme další kapitolu – ORGANICKÁ CHEMIE  

· organické látky (učebnice strana 30-32)  

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice.  

Na Teams na on-line hodinách se sejdeme v pondělí a ve středu podle rozvrhu. 
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Fyzika 9.A 6.4. – 9.4.  

1. Optické vlastnosti oka str. 115  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 116 cv. 1, 2  

2. Lupa, mikroskop str. 117  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str.120 cv. 1, 2, 3  

Hotovou práci poslat do 8.4. ! ! !  

On-line hodina pátek 9.4. v 10h 

 

Němčina 

Milí deváťáci, nejprve si zopakujte všechna slovíčka 6. okruhu. 

Uč. str.62, cv.7, levý sloupeček. Tvořte věty ze tří výrazů. 

Stavba věty:  1. místo podmět 

                      2. místo sloveso ve správném tvaru podle podmětu 

                      3. místo podst. jm. ve 4.p. se čl. neurčitým 

Např.:  Barbora malt einen Hund. 

Uč. str.63 gramatika  Použití záporu kein ve větách. Oba sloupečky opište do 

škol. sešitů. 

Uč. str.63, cv.10c  Opište si také věty v bublinách - otázky a odpovědi. 

PS str.54, cv.8  Využijte gramatiku z uč. str.63. 

 

Přírodopis 6.4.2021 - 9.4.2021  

9.ročník  

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  



· Pedologie – třídění půd  

2.online hodina  

· Pedologie – opakování před testem 

 

Ruský jazyk  

Učebnice  

str. 134 Skloňování přídavných jmen - Opakování  

Pracovní sešit  

str. 35 cv. 10 a), b), c) 

 

Matematika 

V tomto týdnu se setkáme ve všech hodináh on – line. 

Dokončíme řešení soustavy rovnic sčítací metodou. 

V dalších týdnech až do přijímaček se budu věnovat studentům (ostatní se vždy 

přihlásí na začátek hodiny, abychom vyřídiki třídnické věci. 

 

Český jazyk - vložím vám do Teams 


