
Matematika 9.B (týden od 25.1.2021)  

online hodiny: pondělí (10:00), úterý a středa (11:00), čtvrtek a pátek (8:15)  

V pondělí si zkontrolujeme domácí úkoly (zadání vložil Tomáš do chatu na Teamsech). Dokončíme 

prezentaci a vrátíme se do učebnic – soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, a dostaneme 

se i k metodám řešení. Budeme i nadále postupovat krůček po krůčku, takže věřím, že nám to všem 

nakonec půjde.  

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 1.2.2021) 

online hodiny: pondělí (11:00), středa a čtvrtek (9:00) 

V pondělí navážeme na domácí úkol (WB – 29/7 a 8). Následně se v pracovních sešitech pustíme do 

zbylých cvičení v opakovací lekci. V pracovních sešitech pak budeme společně v rámci online hodin 

vypracovávat a zadávat jednotlivé úlohy podle toho, jak nám to půjde a kam se dostaneme. V závěru 

týdne se podíváme na základní společenské fráze. Zopakujte si slovíčka a podívejte se i na nová.  

 

 

ČJ 9. B od 1. 2. 2021 

 

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

 

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

1) Úkol na psaní i/y v koncovkách přídavných jmen 

(Úkol je umístěný v příspěvcích v týmu vedle plánu práce, je to sken dvou cvičení z jiné učebnice, 

než je naše. Proveďte, prosím, cvičení 9 a 12. Do mého osobního chatu pište pouze přídavná jména 

a podstatná jména, se kterými se přídavná jména shodují.) 

Opakujeme zde dávno známý pravopis, ale kdo chce, může k látce položit otázky na pondělní hodině.  

 

2) Nastal čas na domácí sloh na známku.  

 

rozsah: alespoň 1 A5 (malá stránka v sešitu) psaná rukou, poslat do chatu do neděle večer 

 

téma: Moje pracovní místo 

 

hodnocení: 2 známky, a) slohová úroveň b) pravopisná úroveň 

 

útvar: popis, může být i subjektivní popis (líčení) 

 

příklad: 

 



Moje domácí kancelář není tak velká, jak bych potřebovala. Líbila by se mi prostorná místnost s 

těžkými sametovými závěsy, pohodlné křeslo a mahagonový psací stůl s ozdobnými dřevořezbami, co 

skrývá spoustu zásuvek. Na stole by stál starý mramorový kalamář a na skříni by tiše a pravidelně 

odbíjely čas stojací hodiny.  

Nicméně svojí skutečné kanceláři jsem mohla v bytě 2 + 1 obětovat necelý jeden metr čtvereční. 

Pravda, zahájila jsem hledání psacího stolu na e-shopu se starožitnostmi, ale skončila jsem na 

stránkách Jysku, odkud nakonec přijel skládací stolek o velikosti desky 40 x 70 centimetrů. U něj stojí 

židle, kterou jsem ukradla dceři z pokojíčku. Je stará, na čalounění má záplatu ve tvaru motýla. Motýl 

byl původně oranžový, teď je skvrnitý přímo tropicky. Děti útočí fixy a vodovkami často a rády.... 

 

 

On-line 

 

Účastníme se hodin podle kalendáře, jak jsme zvyklí.  

 

S pozdravem Laubová 

 

 

Dějepis 9B – 1.-5.2.2021 

On-line vyučování:  pondělí,  On-line  - středa –  

Československo 1939 – 1945 – opakování  
Pracovní sešit str. 25 – 29 str.  

Cesta ke konci II. světové války – zlom na frontách 1942/1943/1944 
Nejdůležitější bitvy, význam nových zbraní, diplomatická fronta  

 

Filmy – pokud jste ještě neviděli… dokoukejte.  

Musíme si pomáhat  

Tmavomodrý svět (ukazuje nelehký osud čs. vojáků v Anglii a zejména po návratu do Československa)  

Sokolovo I. – II. (film natočený v období normalizace, ale přesto vojenské operace jsou zdařile 

natočené)  

 

Zeměpis  

7. Cestovní ruch 



Přečíst si text v učebnici na str. 34. a 35. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Dále vypsat 

všechny státy, které jste ve svém životě navštívili. Vše vyfotit a poslat do 7. února na mail: 

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

 
 

Přírodopis 1.2.2021-5.2.2021 

9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 Vnitřní geologické děje – sopečná činnost, zemětřesení 

2.online hodina  

 Opakování vnitřní geologické děje – test FORMS  

 

Fyzika 

6.1 Elektromagnetické vlny a záření 

Přečíst si text v učebnici na straně 86. – 87. Pečlivě a čitelně si udělat výpisky. Do sešitu si 

přepsat tabulku na str. 87. PŘEHLED ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN. Vše vyfotit a poslat do 7. 

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

 

 

Chemie – 9.B                   1.2. 2021        

 

Stále opakujte SOLI KYSELIN: 

 Co jsou soli kyselin, vlastnosti solí kyselin, rozdělení solí kyselin, využití 

solí kyselin, zápis chemických reakcí chemickou rovnicí,  přípravu solí 

kyselin  

                                   

Tento týden  začneme novou kapitolu – REDOXNÍ REAKCE 

Druhý díl učebnice (Úvod do obecné a organické chemie) strana 12-13.   

o Vysvětlíme si  oxidaci a redukci a redoxní reakce kovů (Beketova řada 

prvků)  
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Vše si vysvětlíme na on-line hodinách. Pokud se hodin neúčastníš, zpracuj 

samostatně. 

              

Na Teams na on-line hodinách se sejdeme v úterý a v pátek podle rozvrhu.  

 

                                                                              

Ruský jazyk  

Učebnice 

str. 137 Zvratná slovesa 

 

Pracovní sešit 

str. 57 cv. 7 

str. 40 - 41 Slovní zásoba - Opakování 

 

 

NJ na 1.2.- 5.2.2021. 

 
Milí deváťáci, znovu opakujte čtení a překlad obou e-mailových textů v uč. str.55. 
Uč. str.56, cv.16a Nejprve napište do školních sešitů 1. až 6. větu, potom ke každé doplňte R 
nebo F 
podle obsahu textů na str.55. 
Uč. str.56, cv.17 
Nové učivo (napište do škol. sešitů):  Tvoření podst. jmen ze sloves 
     Ich lese gern.   Já čtu rád (a). 
     Mein Hobby ist Lesen.   Můj koníček je četba. 
     Ich esse gern.     Já jím rád (a). 
     Mein Hobby ist Essen.    Můj koníček je jídlo. 
 
Ps str.46, cv.12 Doplňte k členům rodiny vždy nějakou činnost, tedy odpovědi na otázky: 
Was machst du gern?  Was ist dein Hobby? 
vzor: Mutter: 1. Ich koche gern. 2. Mein Hobby ist Kochen. 
Pomohou vám činnosti a koníčky v PS str.45, cv.13. 
Opisujte výrazy pečlivě. 
Přeji vám hodně trpělivosti při práci. 

 



 
 

VZ 9.B (týden od 1.2.2021) 

Sepište výhody a nevýhody distančního vzdělávání co do režimu dne, psychického i fyzického zdraví 
apod. Zkuste nastínit možné způsoby, jak předejít negativním důsledkům a naopak, jak přenést 
pozitiva do budoucna, až bude zase prezenční studium. Svou práci zašlete přes soukromý chat na 
teamsech, nebo na email. 

 


