
Matematika 9.A od 9.11.
On –line výuka podle rozvrhu (ve středu pouze studenti)

Pondělí: konstrukce lichoběžníka + PL

    Úterý: výrazy – úvod, názvy, členy, výraz s proměnnou, hodnota výrazu  

                             (opakování z minulého ročníku), 13/1,2

https://www.youtube.com/watch?v=z8rjwY5Flik

https://www.youtube.com/watch?v=j8g_0sY_TmQ

https://www.youtube.com/watch?v=uQCrFpa56Xc

https://www.youtube.com/watch?v=ZIP0onR2q_I

https://www.youtube.com/watch?v=qcPPs8WfHb8

https://www.youtube.com/watch?v=EiHkRr5qqqs

Středa – studenti: příprava na přijímačky, kontrola str. 51 – 58

Čtvrtek: Sčítání výrazů, 10/3

    https://www.youtube.com/watch?v=pcvgUdGCMiw

https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk

       https://www.youtube.com/watch?v=Ids2R7ThrLs  

Pátek: Sčítání a odčítání výrazů, 14/4

    https://www.youtube.com/watch?v=ySyf_lWQSy8

https://www.youtube.com/watch?v=5ZoEVvGvwXs

https://www.youtube.com/watch?v=qmYDRkZuo7E

https://www.youtube.com/watch?v=hInvZ6eSV4M

https://www.youtube.com/watch?v=I2sxDnrtHtE

https://www.youtube.com/watch?v=6BlA2Blzr_o&list=RDCMUCsXapQCWguDR-
yStkQGDcxA&start_radio=1&t=0

https://www.youtube.com/watch?v=nvQc9JPnZIA

https://www.youtube.com/watch?v=PiXeAlhIMBQ

https://www.youtube.com/watch?v=_begOEJk6U8

https://www.youtube.com/watch?v=EuQnbEp7EcA

https://www.youtube.com/watch?v=uNnKtVZv_X4

https://www.youtube.com/watch?v=z8rjwY5Flik
https://www.youtube.com/watch?v=uNnKtVZv_X4
https://www.youtube.com/watch?v=EuQnbEp7EcA
https://www.youtube.com/watch?v=_begOEJk6U8
https://www.youtube.com/watch?v=PiXeAlhIMBQ
https://www.youtube.com/watch?v=nvQc9JPnZIA
https://www.youtube.com/watch?v=6BlA2Blzr_o&list=RDCMUCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=6BlA2Blzr_o&list=RDCMUCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=I2sxDnrtHtE
https://www.youtube.com/watch?v=hInvZ6eSV4M
https://www.youtube.com/watch?v=qmYDRkZuo7E
https://www.youtube.com/watch?v=5ZoEVvGvwXs
https://www.youtube.com/watch?v=ySyf_lWQSy8
https://www.youtube.com/watch?v=Ids2R7ThrLs
https://www.youtube.com/watch?v=DgJawXrE_Rk
https://www.youtube.com/watch?v=pcvgUdGCMiw
https://www.youtube.com/watch?v=EiHkRr5qqqs
https://www.youtube.com/watch?v=qcPPs8WfHb8
https://www.youtube.com/watch?v=ZIP0onR2q_I
https://www.youtube.com/watch?v=uQCrFpa56Xc
https://www.youtube.com/watch?v=j8g_0sY_TmQ


        9.A  práce z fyziky 9.11.-13.11.   
Elektromagnetická indukce  učebnice str. 28 

1. přečíst  a udělat výpisky, hlavně žlutý rámeček str.32 

2. písemně do sešitu str.32 otázky 1, 3, 4 

                                      Opakování str. 33  otázky 5, 6, 7 

3. on-line hodina pátek 13.11.  10h. 

   ( je třeba – učebnice a sešit s vypracovanými otázkami)

Ruský jazyk
Učebnice

str. 133 Skloňování podstatných jmen rodu ženského v jednotném čísle - 
Opakování

Pracovní sešit

str. 24 cv. 6

str. 27 cv. 12 a), b)

Anglický jazyk – Stix.
Dobrý den, 

Tento týden se sejdeme na Teams v úterý v 11:55, ve čtvrtek ve 12:50, v pátek v
8:55.

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešit, žákovská knížka, penál. 

V úterý si přečteme a přeložíme článek v učebnici na str. 8/ cv. 1.

Samostatně si po hodině udělejte v pracovním sešitě na str. 8/ cv. 2. Učte se 
slovíčka lekce 1, 2, 3. 

Ve čtvrtek si projdeme zbytek cvičení v v učebnici na str. 8/ cv. 2, str. 9/cv. 3 a 
vyzkoušíme si slovíčka.



V pátek si uděláme on-line cvičení přítomné časy a opět si vyzkoušíme slovíčka.

Dějepis
On-line vyučování: 

K použití dostáváte ppt prezentaci + v pondělí a ve středu se setkáváme při on-
line hodině na TEAMS. 

Konec I. Světové války a její výsledky 
Vliv ruské revoluce na vývoj války, poslední ofenzívy centrálních mocností, 
vstup USA do války, porážka Německa a zhroucení dalších centrálních mocností 

Versailleský mír – nové uspořádání světa a Evropy (77 -78)

Versailleský mírový systém – nové uspořádání světa a Evropy po I. 
Světové válce 
Pracovní sešit str. 78 - 79

Vzhledem k tomu, že se jedná o učivo 9. ročníku – vyhledejte v učebnici 
kapitolu, která pojednává o novém uspořádání Evropy po I. světové válce. 

Český jazyk a literatura od 9. 11. 2020
Přeji hezký pracovní týden, děkuji za odevzdanou práci z minulého týdne!

Poznámka k hodnocení vaší práce. Pokud pravidelně odevzdáváte úkoly, platí 
zatím to, co vám vycházelo ve škole. Odevzdané úkoly nejsou na známku, jsou 
na procvičení. Neobávejte se špatných známek z odevzdaných úkolů, opravím 
vám chyby, ale na známku to není. Občas můžete dostat 1, pokud se vám úkol 
hodně povede. Problémy na vysvědčení i jinde mohou nastat pouze v případě, 
že byste úkoly nedělali. (I ve výjimečných případech, kdy byste neměli 
připojení, je možné úkol off-line zjistit a odevzdat. Jejich seznam visí také před 
školou a hotové práce můžete přinést v obálce na recepci školy.)



Off-line

Na 1A4 vytvořte kaligram na téma mlha, vyfoťte a pošlete mně do chatu v 
týmu. (Kaligram je báseň obrázek, už jsme ho vyráběli, příklady zde: 
https://www.wikiwand.com/cs/Kaligram )

Na přiloženém skenu z učebnice cizí jména.pdf nastudujte tabulku skloňování 
cizích jmen, podle zjištěných informací vypracujte písemně do sešitu cvičení 1 a 
2. Pište pouze tvary cizích jmen, ne celé věty. Vyfoťte a pošlete mně do chatu v 
týmu. 

On-line máme hodiny jako v minulém týdnu, od neděle večera budou vidět v 
kalendáři.

pondělí - čeština Skladba 3 (Pozor, v úvodu vám úplně vypnu mikrofony.)

úterý - půlená literatura - vrcholný realismus – drama

středa - konzultace na vyžádání

čtvrtek - půlená literatura - vrcholný realismus – drama

pátek - příprava k přijímačkám, instrukce v příspěvcích v týmu nad minulou 
hodinou.

S pozdravem Laubová

Výchova k občanství
1) Aktuální dění kolem nás – odkaz v Teamu Vo

2) Naše povinnosti a práva – pracovní list v Teamu Vo

Přírodopis 
Online hodiny proběhnou dle rozvrhu dvakrát týdně 
Nezapomeňte pracovat na referátech, které se budou prezentovat od 
18.11.2020 (téma referátu naleznete na TEAMS – REFERÁTY) 

https://www.wikiwand.com/cs/Kaligram


Na online hodinách začneme probírat fyzikální a chemické vlastnosti 
krystalů. V průběhu týdne na teams přibude prezentace s informacemi a 
úkoly, které se budou týkat těch, co nebudou na hodinách. Téma též 
naleznete v učebnici Přírodopis 9. 

Zeměpis 
3. Zemědělství, rybolov, lov, lesní a vodní hospodářství 

Přečíst text v učebnici na str. 14. až 19. Do sešitu si udělat výpisky z těchto 
stránek. Vypracovat úkol 6. na straně 20. Vše vyfotit a poslat do pátku 13. 
listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz

Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu bude v novém
Teamu (9.A Zeměpis) každý čtvrtek od 8:00 (vše bude v Kalendáři).

Chemie – 9.A          

Pokračujeme opakováním CHEMICKÝCH  SLOUČENIN:
1. HALOGENIDY 
2. OXIDY 
3. SULFIDY 
4. HYDROXIDY 
5. KYSELINY – bezkyslíkaté a kyslíkaté   - budeme procvičovat  v pondělí na on-
line hodině

6. Nově – KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK  (učebnice str. 74) – přečtěte si 
v učebnici na středeční hodinu, budete znát odpověď na otázky:

 Co způsobuje kyselost roztoků
 Co způsobuje zásaditost roztoků
 Stupnice pH – podívej se na dokument: 

https://www.youtube.com/watch?v=ojJl6wRcGhc
 Indikátory

 Stále procvičujte značky prvků a zakončení přídavných jmen v názvech 
sloučenin.



Úloha na procvičení názvosloví – učebnice strana 72/1,2 (pod tabulkou) – pošli
na email uhrova@chelcickeho.cz      nejpozději do úterý do 18.00 hodin.

                                                                                          
Na Teams na on-line hodině se sejdeme v pondělí  9.11.  a  ve středu 11.11. 
2020 podle rozvrhu.
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