
Matematika 9.B (týden od 11.1.2021)  

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

V pondělí nás čeká kontrola DÚ (stejnolehlost 87/2 – posíláte foto na Teams). Následně budeme 

pokračovat stejnolehlostí se záporným koeficientem, přirovnáme ke středové souměrnosti a 

dokončíme tuto kapitolu. V závěru tohoto týdne se pustíme do širšího opakování. 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 11.1.2021) 

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

V pondělí si zkontrolujeme domácí úkoly (WB 24/2 a 3 – dodělat + 30/1, 31/ 5 a 7). Následně se 

v pracovních sešitech pustíme do zbylých cvičení na str. 25. Ve 12. lekci nás čeká opět nové učivo, 

tentokrát věty příslovečné podmínkové v přítomném a budoucím čase. Nezapomeňte si hlavně opět 

prostudovat slovíčka! 

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 11. 1. 2021 

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

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

1) Úkol na slovesné třídy, vzory a dokonavost z učebnice str. 63/2. 

(Prosím napsat na papír a vyfocené poslat mně do chatu, případně napsat do chatu rovnou. Kdo se v 

problematice příliš neorientuje, postupuje podle tabulky na str. 62. Kdo nemá k dispozici učebnici, 

použije sken příprava leden 2.pdf, který je umístěný v týmu. Úkol si blíže představíme také na 

pondělní hodině.) 

 

2) Přečteme si reportáž Stopem přes krvavý Kavkaz: Jak jsem prohrál válku s komáry  

v učebnici str. 166 – 168  

Odpovíme na následující otázky a odpovědi zašleme opět do chatu. 

 

Otázky: 

1. O které zemi reportáž informuje? 

2. Je kontrola na hranicích pro žurnalistu bez problémů? 

3. Do kterého města míří autor článku? 

4. Jaký vliv měla podle autora na toto město válka? 

5. Jaká významná stavba ve městě po válce vznikla? 

6. Jak se autor reportáže ve městě cítí? 

7. Jaká situace je pointou (= tečkou) článku? 

8. Co dokazuje, že jde o slohový útvar reportáž? 

 



 

On-line 

 

Účastníme se hodin podle kalendáře, jak jsme zvyklí.  

 

S pozdravem Laubová 

 

Dějepis 9B – 11.-15.1.2021 

On-line vyučování:  pondělí – středa – čtvrtek dle rozvrhu 

Holocaust – vyhlazovací politika nacismu v Evropě  
Pracovní sešit str. 24.  

Dokument:  4. díl cyklu Holocaust – Továrny na smrt  

https://www.youtube.com/watch?v=crBeWhEtQW8 

 

Útěk ze Sobiboru – příběh povstání ve vyhlazovacím táboře Sobibor  

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

 

Osvobození Osvětimi  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10004791/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-27-

leden 

 

Zeměpis  

5. Doprava a spoje 

Silniční doprava 

Přečíst text v učebnici na str. 29. Do sešitu si udělat výpisky z této stránky. Vše vyfotit a poslat do 17. 

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

 

 

Přírodopis 9.ročník 11.1.2021-15.1.2021 

 Milí deváťáci,  

Jelikož se blížíme ke konci prvního pololetí, je potřeba pomalu uzavřít klasifikaci. K tomu si 

napíšeme naši první online hodinu v týdnu test – již jsme si říkali na hodině, že bude z hornin 

vyvřelých a máte povolenou učebnici/sešit/internet. Test si napíšeme v čase online hodiny a 

bude ve formě FORMS.  
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https://www.slavne-dny.cz/episode/10004791/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-27-leden
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 Následující online hodinu se pustíme do nové látky a tou jsou horniny usazené. Lehce jsme 

informace nakousli již minulý týden a tento budeme nabalovat nové informace.  

 

Fyzika 

4.3 Polovodičová dioda 

Přečíst si text v učebnici na straně 66. Z této stránky si udělat výpisek. Do sešitu 

si nakreslit obrázek 4.8a) Značka polovodičové diody. Vše vyfotit a poslat do 17. 

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

 

 

 

Chemie – 9.B               11.1. 2021        

 

Tento týden v úterý dokončíme SOLI KYSELIN: 

 Stále opakujeme - co jsou soli kyselin, vlastnosti solí kyselin, rozdělení 

solí kyselin, názvosloví solí kyselin, využití solí kyselin 

 Nově :  

o Příprava solí kyselin – důležité chemické reakce přípravy solí 

kyselin (75-78) 

                                   

Druhou hodinu v týdnu začneme novou kapitolu – REDOXNÍ REAKCE 

Najdete v druhém dílu učebnice (Úvod do obecné a organické chemie) strana 

12-13.                                                   

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

samostatně. 

 

Úkol na odevzdání:  druhý díl učebnice strana 11 (dole – SOLI)/1,2,3,4 .                                          

Nejpozději do pátku pošli na uhrova@chelcickeho.cz  nebo odevzdej ve škole 

na recepci                  

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

Učebnice 

str. 136 Slovesa 

 

Pracovní sešit 

str. 27 cv. 11 

str. 53 - 54 Slovní zásoba - Opakování 

 

 

NJ na 1.1.-15.1.2021 

Milí deváťáci, zopakujte si všechna slovíčka E5 ústně i písemně. 

Zůstávají úkoly v uč.str.50, cv.2 časování spielen, uč. str.51, cv.4a a na str.52, cv.9 časování 
sein. 

Uč. str.53, cv.13a Čtěte a překládejte. 

PS str.44, cv.6 Odpovídejte celou větou podle vzoru v uč. str.53, cv.13a.  

Přeji vám hodně trpělivosti. 

 

Vo 
1) Opakování základních lidských práv + listina, kterou ČR ukotvila lids. práva v ústavě   
 


