
Matematika 9.B (týden od 12.4.2021)  

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

V tomto týdnu budeme pokračovat v práci s funkcemi. Nezapomeňte na DÚ – 118/2 d) – řešení 

poslat do soukromého chatu na Microsoft Teams, bude vám to oznámkováno. Zopakujte si, co je to 

definiční obor a obor hodnot funkce, ať pak stále všemu při hodině rozumíme. Následně budeme 

pokračovat v učebnici. 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 12.4.2021) 

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

Ve středu zkontrolujeme domácí úkol (42/1,3 a 43/4). Společně se pak pustíme do lekce 20 

v učebnici, kde se seznámíme s textem o utajované narozeninové oslavě a dále pak o britském 

tradičním rychlým občerstvení. Pokračovat budeme s naukou dalších společenských frází a obratů. 

Podíváme se také na novou slovní zásobu, kterou si nezapomeňte dopředu projít. 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.  

 

Dějepis  12.-16.4.2020 

9B –  

pondělí: XX. Sjezd KSSS a destalinizace   
Po smrti J.V. Stalina proběhl v SSSR boj o nástupnictví a ovládnutí Komunistické strany novým 

vůdcem. Zvítězil N.S.Chruščov, který s sebou přinesl i změnu stylu vůdcovství. Na XX. Sjezdu KSSS 

vystoupil s rozsáhlou kritikou kultu osobnosti svého předchůdce, pod což se schovala kritika způsobu 

jeho vlády. Tím Chruščov ukončil vlnu teroru a pokusil se sovětskému systému přinést lidštější 

podobu.  

Zjistěte, co jsou to rehabilitace?  

Jaký byl postoj Chruščova k ovládání států východní Evropy?  

Co je to sputnik?   

Pracovní sešit str. 54 

Středa: Československo po II. světové válce  
Nyní se vrátíme do Československa, které po II. světové válce vydalo na cestu socialismu. V této 

hodině se zaměříme na problematiku obnovu státu a střet představ o jeho uspořádání.  

Znovu si připomeneme problematiku osvobozování státu.  

Pracovní sešit str. 63-64  

 

 



Zeměpis  

17. Politická a hospodářská seskupení států světa, 

mezinárodní organizace, OSN 

Učebnice str. 56. až 58. Pošlete mi na mail jirasek@chelcickeho.cz úvahu na deset vět, jaký je Váš 

názor na Evropskou unii. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

Přírodopis 12.4.2021 - 16.4.2021 

9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 9.A – online test půdy 

 9.B – Vznik a vývoj života na Zemi (učebnice od strany 65) 

2.online hodina  

 Vznik a vývoj života na Zemi (učebnice od strany 65) – Názory na vznik života, éry Země  

 

 

ČJ 9. B od 12. 4. 2021 

 

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

 

Sledujte příspěvky v týmu a kalendář. Po následující 3 týdny budou menší změny v čase 

konání a v náplni on-line hodin.  

 

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

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

skladba 2.pdf. Základní větné členy a jejich vztahy opakujeme stále. Za úkol rozebereme nových 6 

vět, 1 bude obsahovat doplněk. U každé věty stačí vypsat do chatu slovo a jakým je větným členem, 

nemusíme dělat grafy. Pošlete, prosím, do neděle. 
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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 z VV s názvem Dubnové motivy - pošlete, prosím, 4 fotky jarní přírody 

 

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

 

(Čtvrtletí se blíží.) 

 

On-line 

 

Účastníme se češtiny, literatury a přípravy k přijímačkám podle změněného kalendáře. Sledujeme 

kalendář. 

 

S pozdravem Laubová 

 

Fyzika 

8.2 Radioaktivita 

Učebnice strana 128. - 130. Do sešitu si barevně nakreslíte a popíšete obrázek 8.3 na straně 130. Vaší 

práci vyfotíte a pošlete na mail: jirasek@chelcickeho.cz. Zápis budeme dělat na hodině. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

Chemie – 9.B                     12.4. 2021 

 

Opakujte  - termochemie, neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie (ve 

čtvrtek budeme psát test)                            

 

Pokračujeme novou kapitolou – ORGANICKÁ CHEMIE 
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 organické látky - učebnice strana 30-32 

 zdroje organických sloučenin – strana 32 

 typy vzorců – strana 34 

 

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice. 

  

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

rozvrhu. 

 

                                                                 

Ruský jazyk  

Učebnice 

str. 134 Skloňování přídavných jmen - Opakování   

 

Pracovní sešit 

str. 35 cv. 10 d), e) 

 

 

 

NJ na 12.4.- 16.4.2021 

 
Milí deváťáci, opět si zopakujte slovíčka v PS str.59, tedy i psaná kurzívou. 
Uč. str.64, cv.13a  Přečtěte celý text, potom znovu po větách a překlédejte. 
Nápovědu pro některé výrazy máte vlevo na liště. Slovo die Djemben čteme dý džemben. 
Uč str.65, cv.13b  Věty porovnejte s textem a určete R nebo F. 
PS str.54, cv.9  Opravte text a přepište věty bez chyb do škol. sešitů. 
Další úkol si vyzkoušíme poprvé. Vrátíme se k 5. okruhu. Vyfoťte a pošlete na moji školní  
e-meilovou adresu do 14.4.2021 už dříve vypracovaná cvičení: 
PS str.49, cv.1,2,4,5 
PS str.50, cv.6,7,8,9 
Ať se vám daří. 

 


