
9.B Český jazyk a literatura od 19. 10. 2020 
Přeji všem hezký pracovní týden! 

Off-line zpracujeme: 

1. Výpisky z učebnice čj 9 str. 13 – 16 

Napíšeme do sešitu mluvnice formou odpovědí na následující otázky. Hotové, prosím, 

vyfoťte a pošlete mně jako přílohu do chatu v týmu ČJ 9. B 

 

Otázky, na které do sešitu odpovíte: 

- v jakých oblastech se čeština používala ve 14. století? 

- co zpracoval mistr Klaret? 

 

- ve kterých jazycích psal a kázal Jan Hus? 

- jak se šířila spisovná čeština v 15. st.? 

 

- v jakých oblastech fungovala čeština v období humanismu? 

- co je vrcholné české jazykové dílo z období humanismu? 

 

- jaký byl stav češtiny v pobělohorském období? 

 

- co je to archaismus + příklad 

- co je to historismus + příklad 

- co je to neologismus + příklad 

 

2. Napište, prosím, sloh, vyfoťte ho a pošlete 1) mně do chatu 2) mně na 

laubova@chelcickeho.cz 

 

zadání slohu: 

- na A4 nakreslete velký list ze stromu, do něj napište jeho příběh od začátku do konce života 

v 1. osobě 

- vybarvěte, vystřihněte, vyfoťte, pošlete 

 

On-line: 

3. Ve čtvrtek 22. 10. v 10:00 čeština - skladba 1 + pravopis + příprava k přijímačkám pro 

zájemce (Budeme pracovat s materiály připravenými v týmu, doporučuji vytisknout předem. 

Kdo nevytiskne, jistě si připraví alespoň papír, tužku a sešit z mluvnice) 

Ve čtvrtek 22. 10 od 11:00 do 11:30 konzultace pro zájemce                              S pozdravem Laubová             

 

 

9.B Matematika (19.10.2020) 

V pondělí nás čeká první matematická online výuka, kde si vysvětlíme lineární rovnice a nerovnice, 

alespoň tak, abyste pak mohli vypracovat zadanou samostatnou práci, což je str. 21 cv. 3, ze strany 23 

pak opsat oba texty pod „Připomeňte si“ a vypočítat na str. 23 cv. 1. Na další online hodině 

matematiky ve čtvrtek se pak domluvíme jak dál. 
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9.B Anglický jazyk (19.10.2020) 

V tomto týdnu si procvičíme přídavná jména. V učebnici je gramatika celkem hezky popsaná, proto si 

do sešitů s gramatikou opište žluté rámečky. Ten ze strany 10 celý. Na straně 11 nahoře nemusíte 

celou tabulku, stačí jeden příklad (tzn. 3 řádky tabulky). Cvičení 7 pak celé, slouží zároveň jako 

rozšiřování slovní zásoby. 

V pracovních sešitech pak vypracujte na straně 10 cv. 1, 2, 3 a 4, na straně 11 cv. 6. 

 

Ve středu bychom si měli dát online hodinu Aj, tak zkuste do té doby juknout na zadanou práci, 

abychom si to mohli buď zkontrolovat či případně dovysvětlit zadání, pokud byste něčemu 

nerozuměli, či nepochopili. Jinak jsem vám každý den k dispozici na Teamsech, takže pokud budete 

potřebovat, neváhejte se ozvat a můžeme cokoliv zkonzultovat. 

 

9.B Dějepis  

Cesta k první světové válce a I. světová válka   
1) Pravidelné setkání přes Teams: pondělí, středa – dle rozvrhu. Nutné vzít si k tomu pracovní 

sešit  

- Žáci, kteří nemají přístup k internetu pracují samostatně s pracovním sešitem str. 67 – 

68,70, 72-73 

2) Domácí úkol: otázky v pracovním sešitě str. 68/ 3, 4,7,     69/5 

- Kontrola na známky po návratu do školy 2.11.2020 

 

9.B Fyzika 

1.4 ELEKTROMOTOR 

Přečíst si text v učebnici na str. 24. – 26. Z těchto stránek si udělat výpisky do sešitu. Nakreslit si 

barevně obr. 1.16 na str. 24.  

Do sešitu vypracovat úkoly 3., 4. a 5. na str. 26. 

Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu bude na Teams (9.B Fyzika) v úterý 

20. 10. od 11:55.  

 

9.B Přírodopis 19.10.2020-23.10.2020 

1. Zopakuj si již probrané učivo Vznik a vývoj Země: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJOMehm

eDRIqQ5GELu3zgRUQ0U4MUxBQlFaV09EUDhSTUIxOFI2NllHQS4u  

(opakování nalezneš i v MS Teams Přírodopis 9.ročník) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJOMehmeDRIqQ5GELu3zgRUQ0U4MUxBQlFaV09EUDhSTUIxOFI2NllHQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJOMehmeDRIqQ5GELu3zgRUQ0U4MUxBQlFaV09EUDhSTUIxOFI2NllHQS4u


1. Podívej se alespoň na část dokumentu o vzniku Vesmíru a Země: 

https://www.youtube.com/watch?v=O4nxnbAc1nA 

 

2. Procvičuj zde (vyber si alespoň 1 procvičování) 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2047  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2077 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2076  

 

Online hodiny v MS Teams:  

Třída 9.B: 20.10.2020 v 8:00 

 

 

9.B Chemie 19.10. 2020 

Pokračujeme opakováním učiva 8.ročníku.                                                                                  

 Procvičujte značky  prvků   

 Opakujte  zakončení přídavných jmen v názvech sloučenin - ný, natý, itý, ičitý, ečný nebo 

ičný, ový, istý, ičelý  

 Pravidla pro vytváření názvů a vzorců sloučenin 

  HALOGENIDY – významné halogenidy:  chlorid sodný   

 Nově opakujeme – co jsou OXIDY (významné oxidy: oxid uhličitý, uhelnatý, vápenatý – jejich 

vlastnosti a použití), co jsou SULFIDY – zapiš do sešitu (najdeš v učebnici pro 8.ročník na str. 

64-67) 

 

 

 Úloha na vypracování  - bude na odevzdání po návratu do školy (zpracuj na volné listy): učebnice str. 

85/2,5,6,7,9 

 

Pokud potřebujete poradit, napište na email uhrova@chelcickeho.cz  nebo na Teams.    

Na Teams na on-line hodině se sejdeme v úterý  20.10. 2020 v 9.00 hodin. 

 

 

9.B Vo 19. 10. 2020 

Téma: Státní občanství pro cizince 

1) Vyberte podmínky k získání státního občanství  

(Pracovní list + pokyny v TEAMU Vo) 
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9.B NJ na 19.10.- 23.10.2020. 

Milí deváťáci, zopakujte si v Ps str. 40 - 41 všechna cvičení kromě 4. a 5., také slovní zásobu 
E4 a gramatiku. 
Napište a naučte se slovíčka - Ps str. 51, první část - koníček(das Hobby) dále 
tancovat(tanzen) po výraz 
Váš - vykání(Ihr). 
 

 

9.B Ruský jazyk 

Učebnice str. 132 Skloňování podstatných jmen rodu mužského v jednotném čísle – 

Opakování 

Pracovní sešit str. 20 – 21 Slovní zásoba 

 


