
Matematika 9.B (týden od 15.2.2021)  

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

V pondělí si zkontrolujeme domácí úkol (99/2 h)). Následně se v učebnicích dostaneme k druhé 

metodě řešení, tedy k metodě sčítací (str. 101). Budeme i nadále postupovat krůček po krůčku, takže 

věřím, že nám to všem nakonec půjde.  

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 15.2.2021) 

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

V pondělí zkontrolujeme domácí úkol (PB – 32/4 a 33/6). Následně se v pracovních sešitech pustíme 

do kontroly zbylého cvičení v opakovací lekci, tzn. 31/6. V pracovních sešitech pak budeme společně 

v rámci online hodin vypracovávat a zadávat jednotlivé úlohy z lekce 15 podle toho, jak nám to půjde 

a kam se dostaneme. Podíváme se na základní společenské fráze, rozšíříme slovní zásobu a dočteme 

články v učebnici. Zopakujte si slovíčka a podívejte se i na nová.  

 

 

ČJ 9. B od 15. 2. 2021 

 

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

 

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

1) Úkol na psaní s/z v předložkách + úkol na psaní čárky před než a jak 

 

Úkol je umístěný v příspěvcích v týmu vedle plánu práce, je to sken výkladu a cvičení z jiné 

učebnice, než je naše. Proveďte, prosím, cvičení 1, 2 na str. 69. Do mého osobního chatu pište 

pouze předložku a slovo, k němuž se předložka vztahuje. Vyplňte také cvičení 5 na str. 114. Zde 

pište do chatu pouze ANO, pokud se čárka píše, a NE, pokud se čárka nepíše. 

 

Před psaním úkolu látku ještě jednou shrneme na pondělní hodině.  

 

 

2) Grafická plocha - úkol počítaný do ČJ i VV 

 

- vybereme si jednu z fotek, kterou jsme použili minulý týden, nebo vyfotíme novou 

- upravíme fotku, aby byla ještě více kontrastní 

- zkopírujeme několikrát v řadách a sloupcích nad sebou, aby opakování vytvořilo vzor 

- odešleme do chatu 



 

Příklady si ukážeme na pondělní hodině. 

 

 

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

 

 

 

 

On-line 

 

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

 

S pozdravem Laubová 

 

Dějepis 9B – 15.-19.2.2020 

9B – On-line vyučování:  v týdnu od 1.2.2020 probíhají všechny tři hodiny ON-LINE! 

Pondělí: Opakování - II. světová válka a její výsledky – zrod studené 

války  
- kontrola vypracovaných úkolů, pochopení kontextu událostí.  

Doplnění, kontrola - Pracovní sešit str. 19-33, dále vycházíme z materiálů sdílených na TEAMS 

(Holocaust).  

Středa: Studená válka 1947 – 1953  
TEST – FORMS (II. světová válka)  

Nové učivo - 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  

Pracovní sešit str. 34-36 

 

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 

 

Filmy, které nám dějiny převypráví jinými slovy:  

1) Atentát  

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


https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY 

 

2) Všichni moji blízcí (sir Nicolas Winton, nástup protižidovských opatření v Čechách)  

https://www.youtube.com/watch?v=qqbpbFtUj10 

 

3) Sokolovo 1.-2. díl  

https://www.youtube.com/watch?v=Lv0JuM9jLiw 

 

4) Musíme si pomáhat  

https://www.youtube.com/watch?v=78ZOv5oAndA 

 

5) Tmavomodrý svět  - Film o čs. letcích v Británii, který ale ukazuje i tragický osud hrdinů po návratu do 

vlasti  

 

6) Collete  

https://www.youtube.com/watch?v=5rcoNYn9kgs 

 

7) Útěk ze Sobiboru  

https://www.youtube.com/watch?v=qvpXz414aog 

 

8) Pianista  

https://www.youtube.com/watch?v=hJ4dxZblxRY 

 

9) Holocaust – 4. díl – továrny na smrt  

https://www.youtube.com/watch?v=crBeWhEtQW8&t=36s 

 

 

10) Osvobození Osvětimi (slavné dny – STREAM) 

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

leden 

 

 

Zeměpis  

12. Poloha a územní rozloha států 

Učebnice na str. 41. až 43. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Dále si vypsat z TABULKY 4 tři 

největší státy podle rozlohy. Práci poslat do 28. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

Přírodopis 15.2.2021-19.2.2021 

9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 Vnější geologické děje – úvod, zvětrávání 

https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY
https://www.youtube.com/watch?v=qqbpbFtUj10
https://www.youtube.com/watch?v=Lv0JuM9jLiw
https://www.youtube.com/watch?v=78ZOv5oAndA
https://www.youtube.com/watch?v=5rcoNYn9kgs
https://www.youtube.com/watch?v=qvpXz414aog
https://www.youtube.com/watch?v=hJ4dxZblxRY
https://www.youtube.com/watch?v=crBeWhEtQW8&t=36s
https://www.slavne-dny.cz/episode/10004791/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-27-leden
https://www.slavne-dny.cz/episode/10004791/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-27-leden
mailto:jirasek@chelcickeho.cz


2.online hodina  

 Vnější geologické děje – činnost vody  

 

 

Fyzika 

6.2 Zdroje záření 

Do sešitu si udělat výpisky ze stran 96. až 100. Vypracovat odpovědi na Otázky a úlohy na 

straně 100. Práci vyfotit a poslat do 28. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

Chemie – 9.B                   15.2. 2021        

                                   

Tento týden  pokračujeme kapitolou – REDOXNÍ REAKCE 

Opakujte si: 

o oxidace a redukce, oxidační čísla prvků 

o redoxní reakce kovů - Beketova řada prvků 

o výroba železa 

 

Nově – další použití redoxních reakcí: 

1) dokončíme výrobu oceli (učebnice strana 15-16) -  podívejte se na dokument                                     

         https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Db 

 

2) elektrolýza a její průmyslové využití, strana 17-18 

Pro lepší pochopení se podívej se na dokument: 

https://www.youtube.com/watch?v=9uOfc7xK814 

 

3) galvanické články a akumulátory, strana 19-20 

                             

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.  

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc
https://www.youtube.com/watch?v=9uOfc7xK814


                                                                              

Ruský jazyk  

Učebnice 

str. 132 - 133 Skloňování podstatných jmen v množném čísle - Opakování 

 

Pracovní sešit 

str. 43 cv. 4 

str. 66 - 67 Slovní zásoba 

 

NJ na 15.2.- 19.2.2021 

 

Milí deváťáci, doufám, že jste úkol Můj projekt zvládli dobře a pěkně napsali do PS. 
 
Uč. str.58  Už umím si přečtěte a příklady přeložte. 
PS  str.48  Přečtěte si shrnutí učiva a příklady v jednotlivých bodech překládejte. 
PS  str.49,50  Vypracujte všechna cvičení, kromě poslechového. 
Pozor na cv.2 - slovesa pište ve správném tvaru podle podmětů, ve cv.6 pozor na  
pořadí slov v otázkách. 
 
Přeji vám hodně trpělivosti a pohodu při práci. 

 

 

VO 

1) Emigrace, imigrace, migrace - opakování 
2) Definice státu - opakování 
3) Státní instituce ( info v Teamu Vo) 
4) Aktualita (ze světa, z domova) 
 
 

 


