
Český jazyk 

Off-line  

Máme 2 úkoly:  

1) Úkol na psaní s/z v předponách (Úkol je umístěný v příspěvcích v 

týmu vedle plánu práce, je to sken výkladu a cvičení z jiné učebnice, 

než je naše. Proveďte, prosím, cvičení 1, 2, 3 na str. 72. Do mého 

osobního chatu pište pouze slova, jichž se doplnění s/z týká. Kdo 

chce, může cvičení vytisknout, vyfotit a poslat, můžeme taky vyfotit a 

poslat i úkol psaný rukou.) Před psaním úkolu látku ještě jednou 

shrneme na pondělní hodině.  

2) Zimní struktury - úkol počítaný do ČJ i VV - v zimní krajině pořídíme 

4 fotografie situací, kde vidíme nějaký vzor - fotky upravíme v mobilu 

nebo v počítači, aby vzor byl ještě výraznější - odešleme jako přílohu 

do mého osobního chatu Příklady si ukážeme na pondělní hodině.  

3) Ne všichni minulý týden doručili sloh na zadané téma. Sloh přitom 

bude mít velký význam pro hodnocení práce v distanční výuce. Kdo 

ještě sloh neudělal, přečte si zadání v plánu minulého týdne, napíše 

práci a pošle. 

 On-line Účastníme se češtiny, literatury a přípravy k přijímačkám 

podle kalendáře, jak jsme zvyklí. 

 

 

Zadání práce z dějepisu 8.-12.2.2020  

9A – On-line vyučování: v týdnu od 1.2.2020 probíhají všechny tři hodiny ON-

LINE! (doufejme!)  

Pondělí: Holocaust - dokončení  

- kontrola vypracovaných úkolů, pochopení kontextu událostí.  



Pracovní sešit str. 24, dále vycházíme z materiálů sdílených na TEAMS 

(Holocaust)  

Středa: Vývoj válečných operací 1942 - 1944  

Největší bojové operace a bitvy (Stalingrad, Kursk, osvobozování východní 

Evropy, válka v severní Africe, invaze do Itálie, pád Mussoliniho a jeho 

opětovné nastolení, přípravy Německa na obranu na Západě)  

Pracovní sešit str. 29  

Čtvrtek: Konec II. světové války  

Operace Overlord – vylodění v Normandii, sovětský postup z východu, bitva v 

Ardenách, pád Berlína  

Ukončení války v Tichomoří  

Pracovní sešit str. 29  

 

Filmy, které nám dějiny převypráví jinými slovy:  

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

2) Sokolovo 1.-2. díl https://www.youtube.com/watch?v=Lv0JuM9jLiw  

3) Musíme si pomáhat https://www.youtube.com/watch?v=78ZOv5oAndA  

4) Tmavomodrý svět - Film o čs. letcích v Británii, který ale ukazuje i tragický 

osud hrdinů po návratu do vlasti  

5) Collete https://www.youtube.com/watch?v=5rcoNYn9kgs  

6) Útěk ze Sobiboru https://www.youtube.com/watch?v=qvpXz414aog  

7) Pianista https://www.youtube.com/watch?v=hJ4dxZblxRY  

8) Holocaust – 4. díl – továrny na smrt 

https://www.youtube.com/watch?v=crBeWhEtQW8&t=36s  

9) Osvobození Osvětimi (slavné dny – STREAM) https://www.slavne-

dny.cz/episode/10004791/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-

27-leden 

 

Přírodopis 8.2.2021-12.2.2021  
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9.ročník  

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Společné opakování vnitřní geologické děje – Vrásy, zlomy, sopečná činnost, 

zemětřesení, vznik pohoří  

2.online hodina  

· Opakování vnitřní geologické děje – FORMS 

 

Zeměpis  

9. Společné a odlišné znaky států  

Učebnice na str. 38. a 39. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Dále si 

napsat tři státy, jejichž obrysy jsou na obrázku 35. Práci poslat do 14. února na 

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

 

Chemie – 9.A 8.2. 2021  

Opakujte REDOXNÍ REAKCE  

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

• ovyužití redoxních reakcí - výroba železa a oceli, elektrolýza a její využití  

Tento týden budeme pokračovat - Využitím redoxních reakcí :  

3) galvanické články a akumulátory  

4) koroze  

(učebnice strana 19-20)  

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice.  

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

rozvrhu. 

 

Fyzika 8.2. – 12.2.  

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


1. Ochrana před úrazem elektrickým proudem str.81  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str.84 cv.1, 4  

Nakreslit do sešitu str.83 obr. 5.5 a,b  

2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem str.85  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str.85 cv.1,3  

 

Hotovou práci mi pošlete !  

On-line hodina pátek 8.2. v 10h 

 

Německý jazyk 

Milí deváťáci, znovu si opakujte podle zadání v uč. str.51, cv.4ab  a  na str.55, 

cv.15 a 16. 

Uč. str.57,cv.18   Text si nacvíčte na plynulé čtení a věty překládejte. 

PS str.47, cv.15   Přečtěte si nejprve vzorový projekt a znovu věty z uč. 

str.57,cv.18. 

Potom si připravte na papír projekt o sobě a přepište ho do PS str.47.  Ich... 

Ať se vám daří vše dobře zvládnout. 

 

 

Anglický jazyk – Truef. 

Celý týden budeme věnovat Revision. Zopakujeme si všechny typy vět – 

časové, účelové, místní, podmínkové, vztažné a slovní zásobu.  

Vypracujeme si společně cvičení v pracovním sešitě. Do Zadání na Teams 

dostanete překlad. V pátek si vše vyzkoušíme na známky. 

 



Anglický jazyk – Stixová  

On-line hodiny: dle rozvrhu  

V úterý si vyzkoušíme slovíčka 12 a 13. V pracovním sešitě si uděláme na str. 

28/ cv. 1, 2, 3.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu 12, 13 a 15. V pracovním sešitě si uděláte 

na str. 30/ cv. 1 a str. 31/ cv. 5.  

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovní zásobu. V pracovním sešitě si uděláme na str. 

30/ cv. 2 a 4, str. 31/ cv. 7. Zadáme si co budeme dělat v pátek.  

Za domácí úkol se připravíte na SPEAKING CORNER.  

V pátek bude SPEAKING CORNER. 

 

Ruský jazyk  

Učebnice  

str. 132 - 133 Skloňování podstatných jmen v množném čísle  

Pracovní sešit  

str. 58 cv. 10 

 

Matematika 

Všechny hodiny podle rozvrhu on – line, studenti navíc ve čtvrtek druhou 

hodinu. 

Budeme pokračovat ve slovních úlohách - dokončíme úlohy na směsi a budeme 

pokračovat úlohami o společné práci (uč. 67 – 69) 

 

 

 


