
Anglický jazyk (Stixová)  

On-line hodiny dle rozvrhu.  

V úterý si vyzkoušíme slovíčka lekce 17. Poté doděláme v učebnici na str. 35/ 

cv. 4,5, 6, 7.  

Za domácí úkol se budete učit slovíčka lekce 17. V pracovním sešitě si uděláte 

na str. 34/ cv. 2, 3 a na str. 36/ cv. 5.  

Ve čtvrtek budeme zkoušet slovíčka lekce 17. Doděláme společně zbylá cvičení 

v pracovním sešitě str. 34/ cv. 1, 4 a na str. 35/ cv. 6, 7. Rozdáme si úkol na 

SPEAKING CORNER.  

V pátek se opět trošku rozmluvíme.  

Za domácí úkol se učíte lekci 17 a v pracovním sešitě si napíšete na str. 37/ cv. 

6. 

ČJ 9. A od 8. 3. 2021  

Přeji hezký pracovní týden, děkuji za práci provedenou v minulém týdnu!  

Off-line  

Máme 2 úkoly: 1) Opakování - určování větných členů ve větě jednoduché. V 

týmu bude od pondělka jako březen skladba 2.pdf. Základní větné členy a jejich 

vztahy jsme si zopakovali minulý týden. Za úkol rozebereme nových 6 vět. U 

každé věty stačí vypsat do chatu slovo a jakým je větným členem, nemusíme 

dělat grafy. Pošlete, prosím, do neděle.  

Kdo dělá přijímačky z čj, udělá i 2. úkol z pracovního listu – podle grafů souvětí 

vymyslí 5 souvětí a napíše je do chatu - prosím opět do neděle. Připomínám 

druhy poměrů mezi souřadně spojenými větami a mezi několikanásobnými 

větnými členy:  

slučovací + a  

stupňovací schody dokonce, nejen – ale i  

odporovací x ale, však, avšak  

vylučovací vlnka nebo  

příčinný <------ neboť, vždyť, totiž  

důsledkový -------> proto, a proto, tedy, tudíž, a tak  



2) úkol počítaný do ČJ i VV - vytvořte a vyfoťte kompozici z jídla - vezměte 

různé druhy co nejvíce barevného jídla, naporcujte tak, aby vyhovovalo 

dalšímu záměru... - poskládejte na talíř, na chleba, na tácek, na ubrousek... na 

cokoliv normálního tak, aby tvořilo vzor - vyfoťte, upravte fotku, pošlete mně 

do chatu 3) Komu chybí vypracované úkoly z minulých týdnů, doplní a odešle. 

(Čím déle jsme doma, tím větší vliv mají domácí úkoly na hodnocení.)  

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

kalendáře, jak jsme zvyklí. 

Chemie – 9.A 8.3. 2021  

Opakujte REDOXNÍ REAKCE na test:  

o oxidace a redukce , redoxní reakce kovů - Beketova řada prvků  

o využití redoxních reakcí - výroba železa a oceli, elektrolýza a její využití , 

galvanické články a akumulátory, koroze  

Tento týden pokračujeme - ZDROJI ENERGIE  

· neobnovitelné zdroje energie – ropa, zemní plyn (učebnice strana 23-25)  

· obnovitelné zdroje energie (učebnice strana 26-28)  

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice.  

Připravte si zadané referáty, termín odevzdání byl do 8.3. 2021.  

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

 

Fyzika 

1. Zdroje záření – opakování str. 96  

Dokončit uložené výpisky a úlohy z minulého týdne do školního sešitu  

Kdo je neposlal, tak je pošle do 11.3.  

2. Opakování elektromagnetické záření  

Opakovat – učebnice od str. 86 a pomocí zápisů v sešitě  

On-line hodina pátek 12.3. v 10h 

 



 

Přírodopis 8.3.2021-12.3.2021  

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Vnější geologické děje – činnost větru  

2.online hodina  

· Vnější geologické děje – souhrnné opakování 

 

Němčina 

Milí deváťáci, Opakovací test je přípravou k závěrečnému testu 5. okruhu. 

Ten si napíšeme společně ve škole. Opakujte si opět slovíčka ústně i písemně. 

Slovíčky začneme i v 6. okruhu. 

PS str.59 Slovíčka od  der Scanner po nichts napište do slovníčku a naučte se je 

slovně i písemně. 

  

Výslovnost některých slovíček: 

     der Scanner (der ske n) 

     der Lautsprecher (der lautšpre ch) 

     der Drucker (der dru k) 

     die Tastatur (dý tastatur - přízvuk na u) 

     bekommen (přízvuk na o) 

     nichts (nychts) 

Uč. str.59 Co se naučíš. Znovu si přečtěte jednotlivé názvy, die USB - Flash - 

Disk (dí ú es bé fleš disk) 

a  také věty v bublinách. 

PS str.52, cv.1   Popište jednotlivé předměty. 

PS str.52, cv.2   Splňte podle zadání. 



 

Zadání práce z dějepisu 8.3.2020  

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

LINE!  

Pondělí: USA ve studené válce  

Role USA ve světě, zahraniční politika v letech od Trumanovy doktriny po 

hvězdné války  

Špionážní lety – Berlínská a kubánská krize – válka ve Vietnamu -  

Pracovní sešit str. 40-41  

Středa: Zbrojní a kosmické závody – vědecký pokrok  

TEST – FORMS (II. světová válka)  

Nové učivo – jedním z aspektů studené války byly zbrojní závody, vzájemná 

snaha supervelmocí se navzájem předstihnout ve výzbroji a zničit druhého 

dříve, než být zničen. S tím souvisela snaha ovládnout i kosmický prostor kolem 

Země. Vedle o  

Velká Británie, Německo a Francie – vnitřní vývoj  

Pracovní sešit str. 43-44  

Čtvrtek: Lokální konflikty v období studené války - dekolonizace  

Pracovní sešit str. 45  

Během studené války se ve světě odehrála řada válek, které měly hlavně místní 

důvody, ale i přesah ke globálnímu soupeření.  

Hlavními příklady jsou války v Korey, Vietnamu nebo Afghánistánu či mezi 

Irákem a Iránem.  

Specifickým konfliktem jsou války arabsko-izraelské.  

Důležitou roli v mezinárodních vztazích hrál i rozpad světových koloniálních říší. 

Vznik nových států přinášel řadu nových problémů a některé z nich přetrvávají 

doposud. 

 

 



Angličtina - Truef. 

Začneme lekci 16 – Travelling.  

Naučíme se požádat o informaci, orientovat se v časech jízdních řádů.  

Nadále budeme zkoušet greetings, farewells, introductions.  

Naučte se slovíčka z lekce 16 v pracovním sešitě. 

 

Ruský jazyk  

Učebnice  

str. 96 Skloňování osobních zájmen  

Pracovní sešit  

str. 20 - 21 Slovní zásoba - Opakování 

 

Zeměpis  

13. Průběh a tvar státních hranic  

Učebnice na str. 47. až 48.  

Vaším úkolem je napsat Vaše zamyšlení na deset vět nad výhodami a 

nevýhodami Schengenského prostoru. Prosím žádné stahování z internetu, 

opisování učebnice, ale Vaše myšlenky!!  

Práci poslat do 14. března na mail: jirasek@chelcickeho.cz.  

On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Matematika 

Se studenty se budu věnovat přípravě na přijímačky. 

Ostatní vypracují  21/1, 3,, 4, 25/4 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz

