
Matematika 9.B (týden od 18.1.2021)  

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

V pondělí a v úterý nás čeká dokončení opakovací kapitoly. Následně budeme pokračovat novou 

kapitolou – soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými (str. 94). Zkuste se na to podívat 

s předstihem, ať se alespoň trochu orientujete. Také se domluvíme na nějakém opakovacím „kvízu“ 

na známky z předešlé látky. 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 18.1.2021) 

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

V pondělí si zkontrolujeme domácí úkoly (PB 30/1 a 2 – do školního sešitu celé věty). Následně se 

v pracovních sešitech pustíme do zbylých cvičení na str. 27. Tím dokončíme 12 lekci a pustíme se do 

třinácté, kde novým učivem jsou vztažná zájmena who / which / that a whose. Nezapomeňte si 

hlavně opět prostudovat slovíčka! I v Aj si domluvíme „kvíz“… 

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 18. 1. 2021 

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

 

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

1) Úkol na psaní malých a velkých písmen ve vlastních jménech- učebnice str. 50/2 - a, b, c. 

(Píšeme rukou na papír nebo rovnou do chatu, píšeme pouze názvy, ne celé věty.) 

Kdo se v problematice příliš neorientuje, postupuje podle rozsáhlé tabulky na předchozích stranách. 

Kdo nemá k dispozici učebnici, použije sken příprava leden 3.pdf, který je umístěný v týmu. Úkol si 

blíže představíme také na pondělní hodině.) 

 

2) Přečteme si článek Hledač pokladů.pdf přiložený v týmu.  

Odpovíme na následující otázky a odpovědi zašleme opět do chatu. 

 

Otázky: 

1. Kde a ve kterém roce se narodil hlavní hrdina článku? 

2. Věnoval se nakonec Čeněk Paclt práci, jíž se vyučil, případně práci, kterou provozovali muži v jeho 

rodině? 

3. Jakým dopravním prostředkem cestoval mezi kontinenty? 

4. Jaká byla jeho 1. dlouhodobá práce v Americe? 

5. Jak využil poukázku na pozemek, kterou dostal jako součást platu? 

6. Které další světadíly kromě Severní Ameriky Paclt navštívil? 

7. Co se Pacltovi nelíbilo v Čechách? 



8. Se kterým dalším českým cestovatelem se Paclt spřátelil? 

9. Jaké by byly klady a zápory takového cestovatelského života v dnešní době? 

10. Který způsob cestování Paclta vyloženě bavil? 

 

On-line 

 

Účastníme se hodin podle kalendáře, jak jsme zvyklí.  

 

S pozdravem Laubová 

 

 

Dějepis 9B – 18.1.-22.1.2021 

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

.  

Protektorát Čechy a Morava  
Autonomní a okupační správa, život obyvatel, hospodářské podmínky, chování obyvatelstva  

v okupované zemi, okupační teror, kolaborace  

Pracovní sešit str. 25.  

Heydrichiáda – I. a II. stanné právo, atentát na Heydricha a vyhlazení 

Lidic  
 

Pracovní sešit str. 26-27 

Film:  

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

 

Zeměpis  

5. Doprava a spoje 

Námořní a letecká doprava 

Přečíst text v učebnici na str. 30. – 31. Do sešitu si udělat výpisky z této stránky. Vše vyfotit a poslat do 

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

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


 

Přírodopis 9.ročník 18.1.2021-22.1.2021 

S tématem usazených hornin se pomalu blížíme ke konci a čekají nás horniny přeměněné neboli 

metamorfované. Jelikož jim se učebnice mnoho nevěnuje, zbude nám dostatek času na opakování.  

První online hodina:  

1. Horniny usazené 

2. Horniny přeměněné  

Druhá online hodina:  

1. Horniny přeměněné 

2. Horninový cyklus 

3. Opakování  

 

Fyzika 

5.1 Elektrické spotřebiče v domácnosti 

Přečíst si text v učebnici na straně 78. – 80. Z této stránky si udělat výpisky. Do 

sešitu si nakreslit obrázek 5.1b) Správné připojení vodičů k zásuvce. Vše vyfotit a 

poslat do 24. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle 

rozvrhu. 

 

 

 

Chemie – 9.B             18.1. 2021        

 

Tento týden opakujte SOLI KYSELIN: 

 Co jsou soli kyselin, vlastnosti solí kyselin, rozdělení solí kyselin, využití 

solí kyselin, zápis chemických reakcí chemickou rovnicí 

 Nově dokončíme:  

o Přípravu 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.                                                   
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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. 

 

                                                                              

Ruský jazyk  

Učebnice 

str. 136 Slovesa - Opakování 

 

Pracovní sešit 

str. 45 cv. 11 

str. 20 - 21 Slovní zásoba - Opakování 

 

 

 

NJ na 18.1.-22.1.2021 

Milí deváťáci, stále opakujte všechna slovíčka E5 ústně i písemně a zadané časování. 
V PS zkusíme tvořit rozhovory. 
PS str.45, cv.8  Na pravou stranu přeložte české věty. Pomohou vám věty v dialogu v uč. 
str.54, cv.14b. - 
vyhledejte. 
PS str.45, cv.9 Věty přečtěte, přeložte a ve správném pořadí napište vpravo. 
Ať se vám daří. 
 


