
Čeština 9. B - ve čtvrtek 19. 11. 2020 budou 2 on-line hodiny dle kalendáře v týmu, další 

informace tam. S pozdravem Laubová  

 

 

 

Matematika 9.B (týden od 16.11.2020)  

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

V pondělí nás čeká „PODZIMNÍ VÝZVA“. Pokud budete krokovat, můžete převést kroky na metry, 

kilometry apod.  

Ve středu si uděláme kontrolu DÚ (str. 24 cv. 1 – výpočet S a V u zadaných válců).  

Následně nás společně v rámci online hodin čeká připomenutí množiny všech bodů dané vlastnosti a 

konstrukční úlohy (to si nicméně necháme do školy, těžko bychom se jinak kontrolovali…), řekneme si 

něco málo o lomených výrazech a řešení lineárních rovnic a možná se dostaneme až k úlohám o 

pohybu. Jednotlivé úlohy si budeme zadávat v průběhu hodin podle toho, jak nám to půjde. 

 

 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 16.11.2020) 

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

V pondělí nás čeká „PODZIMNÍ VÝZVA“. Pokud budete chtít, můžete jednu z výzev zpracovat 

v angličtině a zkusit tak získat jedničku do předmětu ;) 

Ve středu si projdeme DÚ (WB 16/1, 2, 3, 4, + text v PB U7). 

Nezapomeňte si opět nastudovat slovíčka! 

V pracovních sešitech pak budeme společně v rámci online hodin pracovat se cv. 5 a 6. Sedmičku 

zatím dělat nebudeme, místo ní si vymyslíme jiné zadání ;)  

Následující lekce je již opakovací, takže se na konci týdne podíváme i tam.  

 

 

 

 

 

 

 



Zadání práce z dějepisu 9B – 18. – 20. 11.  

On-line vyučování:  

K použití dostáváte ppt prezentaci + ve středu a ve čtvrtek se setkáváme při on-line hodině na 

TEAMS. Středeční hodinu máte off-line – pouze zadání úkolu, případně učitele můžete kontaktovat 

formou konzultace na chatu v teams.  

9B 

K použití dostáváte ppt prezentaci + v pondělí a ve středu se setkáváme při on-line hodině na TEAMS.  

9A  

První republika – politický systém  (středa) 
V hodině si odpovíme na následující otázky:  

- Co a proč je to „první republika“, v jakém období existovala  

- Jaké území zahrnovala 

- Jak fungoval politický život v zemi a jaké politické strany jí podporovaly a jaké proti ní 

bojovaly 

 

První republika – hospodářský vývoj (čtvrtek) 

80-81 – pracovní sešit. 

V hodině si odpovíme na otázky:  

- Proč první republiku chápeme jako nejúspěšnější období čs. Hospodářství 

- Jak ovlivnily celosvětové hospodářské problémy čs. Hospodářství  

- Jak vznikla naše nová měna.  

- Jak si stát chránil vlastní daňový prostor, aby zisky z podnikání na našem území neodcházely 

do zahraničí  

 

Zeměpis  

4. Průmysl 

TĚŽEBNÍ A ENERGETICKÝ PRŮMYSL 

Přečíst text v učebnici na str. 20. až 22. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Vše vyfotit 

a poslat do 22. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz 

 

 

 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Fyzika  

2.3 Transformátory 

Přečíst si text v učebnici na stranách 42. – 44. Z těchto stránek si udělat výpisky. Dále si 

překreslit obrázek 2.6 (Model transformátoru) na straně 42. Do sešitu vypracovat úkoly 1. a 2. 

na straně 44. Vše vyfotit a poslat do 22. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz. Online 

hodina bude v pátek od 11:00. 

 

 

Přírodopis 9.ročník 16.11.2020-20.11.2020 

 Jelikož nás čeká test: Vznik a vývoj Země, úvod do geologie, fyzikální vlastnosti minerálů; 

zopakuj si tato témata (například: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2047)  

 Test budeme psát na online hodině  

 Nezapomeňte, že nás čekají referáty a už se blíží jejich představování spolužákům. Témata 

máte zadaná na MS TEAMS  

 

 

Chemie – 9.B           16.11. 2020        

 

Tento zkrácený týden dokončíme - KYSELINY (učebnice str. 70-73)  

 Opakujte jejich vlastnosti a použití 

 Společně si na on-line hodině vysvětlíme názvosloví kyslíkatých kyselin 

 

Také opakujte další CHEMICKÉ  SLOUČENINY – vlastnosti, použití, názvosloví 

(halogenidy, oxidy, sulidy, hydroxidy) 

 

Nezapomeňte procvičovat  značky prvků  - v pátek  napíšeme test 

 

Úlohy na procvičování– pokud nemáte vypracovaná cvičení na odevzdání 

z minulých hodin – vše si doplňte. 

                                                                           

Na Teams na on-line hodině se sejdeme  v pátek 20.11. 2020 podle rozvrhu. 
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Německý jazyk na 16.11.-20.11.2020. 

 

Milí deváťáci, dobře zvládnuté cvičení 4 na str. 51 v učebnici vám hodně pomůže v další práci 
tohoto okruhu, proto hodně procvičujte. 

Nyní se zaměřte na další část slovní zásoby v Ps str.51. Napište do slovníčku a naučte se 
výrazy od "v pondělí" po "Nemůžu." Je jich 12, výrazy kurzívou vynechte. 

Pokuste se vyřešit v Ps str.43, cv.3, v každém řádku jsou dvě věty. Řešení napište do školních 
sešitů. 

Přeji vám, ať se daří. 

 

 

Ruský jazyk 

 

9. B  

Učebnice 

str. 133 Skloňování podstatných jmen rodu středního v jednotném čísle  

Pracovní sešit 

str. 27 cv. 12 c), d) 

 


