
Matematika 9.B (týden od 1.3.2021)  

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

V pondělí si zkontrolujeme domácí úkol (99/2 d – metodou dosazovací i metodou sčítací)). Následně 

si zkusíme společně ještě jeden příklad, kde bude třeba upravovat o něco víc. Prozradíme si něco o 

počtu řešení a zkusíme i slovní úlohy (str. 106).  

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 1.3.2021) 

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

V pondělí zkontrolujeme domácí úkol (WB– 34/1, 2, 3). Následně se podíváme na novou slovní 

zásobu, kterou si nezapomeňte dopředu projít. V učebnicích se budeme věnovat článku o hromadné 

dopravě a naučíme se orientovat v časech podle jízdních řádů. V tomto týdnu počítám, že lekci 16 

zvládneme celou, nicméně 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.  

 

 

ČJ 9. B od 1. 3. 2021 

 

Přeji hezký pracovní týden, děkuji za práci provedenou v minulých týdnech! 

 

Off-line 

Máme 2 úkoly 

 

1) Opakování - určování větných členů ve větě jednoduché. V týmu bude od pondělka jako březen 

skladba.pdf. Protože trochu zapomínáme, základní větné členy a jejich vztahy si zopakujeme o 

pondělní hodině. Za úkol rozebereme 5 vět pod přehledem. U každé věty stačí vypsat do chatu slovo 

a jakým je větným členem, nemusíme dělat grafy. Pošlete, prosím, do neděle. 

 

 

2) březnové struktury - úkol počítaný do ČJ i VV 

 

- při zdravotní procházce, cestou na nákup nebo třeba jen z okna bytu vyfotíme pohledy na krajinu, 

které nám připomínají vzor 

- upravíme fotku, aby byla ještě více kontrastní, ořežeme 

- odešleme do chatu, ideálně v jednom dokumentu 

 

Příklady si ukážeme na pondělní hodině. 

 

 



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

 

4) Dlouhodobý dobrovolný úkol z VV 

- můžete posílat fotky svých výtvarných prací - kreslení, focení, kreslení na počítači. Když něco např. 

vylepšíte lihovkou, počítá se to taky. Jediná podmínka je, aby tato výtvarná činnost byla z února a 

března tohoto roku. Kdybychom šli do školy až za delší dobu, budou tyto fotky dokumentovat, že jste 

výtvarně pracovali. 

 

 

On-line 

 

Účastníme se češtiny, literatury a přípravy k přijímačkám podle kalendáře, jak jsme zvyklí.  

 

S pozdravem Laubová 

 

Dějepis 9B – 1.-5.3.2021 

9B – On-line vyučování:  v týdnu od 1.2.2021 probíhají všechny tři hodiny ON-LINE! 

Pondělí: Studená válka 1947 - 1953  
Dokončení  - Pracovní sešit str. 35-37, dále vycházíme z materiálů sdílených na TEAMS  

Výsledky konferencí Velké trojky, narůstání nedůvěry, vzájemné rozpory; Nové uspořádání – např. 

okupační zóny v Německu a cesta ke vzniku dvou německých států), válka v Korey  

TEST – FORMS (II. světová válka)  

Středa : Západ v éře studené války – život obyvatel a vnitřní problémy 

západních států (VB, Fr, NSR)  
Prac. str. 38  

Dokumenty k aktuálnímu učivu: (blokáda Berlína a letecký most, začátek studené války)  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven-151907 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947-

152972 

 

 

Zeměpis  

12. Státy podle původu a počtu obyvatel 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven-151907
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947-152972
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947-152972


Učebnice na str. 43. až 45. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Dále si vypsat z TABULKY 6 tři 

největší státy podle počtu obyvatel. Práci poslat do 7. března na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

Přírodopis 1.3.2021-5.3.2021 

9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 Vnější geologické děje – činnost vody (strana 54-58) 

2.online hodina  

 Vnější geologické děje – činnost větru (strana 59-60) 

 

Fyzika 

7.0   SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ 

Co už víme o světle 

Do sešitu si udělat výpisky ze stran 101. až 102. Vypracovat odpovědi na Otázky 

a úlohy 1. a 3. na straně 103. Práci vyfotit a poslat do 7. března na mail: 

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

 

Chemie – 9.B                   1.3. 2021        

                                   

Opakujte: 

o Redoxní reakce - oxidace a redukce 

o redoxní reakce kovů - Beketova řada prvků 

o výroba železa a oceli, elektrolýza 

 

V týdnu po jarních prázdninách: 

 dokončíme průmyslové využití elektrolýzy, učebnice strana 18 

 galvanické články a akumulátory, učebnice strana 19 

 koroze, učebnice strana 20 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
mailto:jirasek@chelcickeho.cz


                             

Začneme také novou kapitolu – NEOBNOVITELNÉ A OBNOVITELNÉ ZDROJE 

ENERGIE 

 

Úkol na odevzdání -  vypracujte referát – téma najdete na Teams. Upřesníme 

v úterý na hodině. 

             

Na Teams na on-line hodinách se sejdeme v úterý, čtvrtek a v pátek podle 

rozvrhu.  

                                                                              

Ruský jazyk  

Učebnice 

str. 132 - 133 Skloňování podstatných jmen - Opakování 

 

Pracovní sešit 

str. 43 cv. 5 

str. 66 - 67 Slovní zásoba - Opakování 

 

NJ na 1.3. – 5.3. 

Milí deváťáci, úkoly, které jste plnili v minulém zadání, vám pomohou správně řešit 

Opakovací test v PS str.49. 

     cv,1  Neúplné věty překládejte pečlivě, obsah vám pomůže při doplňování. 

     cv.2  První sloupeček jsou podměty, podle nich doplňujte správné tvary sloves.   

               Pomůže vám cv.1 vlevo. 
     cv.4  Stejně jako ve cv.2. 
     cv.5  Očíslujte pořadí vět a napište je. 
     cv.6  Dávejte pozor na pořadí slov v otázce. 
     cv.8  Pečlivš překládejte také věty pod textem. 
     cv.9  Slovíčka v řadě přečtěte, přeložte, pak vyřešíte správně. 
 
Ať se vám daří. 
 


