
Matematika 9.B (týden od 22.3.2021)  

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

V tomto týdnu budeme pokračovat s úvodem nové kapitoly - Funkce (od str. 113). Doporučuji si opět 

pustit video, které najdete v příspěvcích na týmu. Zopakujte si, co je to definiční obor a obor hodnot 

funkce, ať pak všemu při hodině rozumíme. Nezapomeňte na domácí úkol – str. 116/5a) 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 22.3.2021) 

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

V pondělí zkontrolujeme domácí úkol (37/8). Společně pak projdeme celou dvoustránku lekce 18 

v učebnici, kde se zaměříme na modální slovesa (opakování). Podíváme se také na novou slovní 

zásobu, kterou si nezapomeňte dopředu projít. V učebnicích se v tomto týdnu budeme věnovat 

nadále společenským frázím, tentokrát poskytnutí rady a doporučení. 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 22. 3. 2021 

 

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

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

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

skladba 4.pdf. Základní větné členy a jejich vztahy opakujeme stále. Za úkol rozebereme nových 6 

vět, žádná z nich nebude obsahovat doplněk. U každé věty stačí vypsat do chatu slovo a jakým je 

větným členem, nemusíme dělat grafy. Pošlete, prosím, do neděle. 

 

Kdo dělá přijímačky, prostuduje si i část pracovního listu s názvem Spojovačka. Je zaměřená na 

určování vedlejších vět. Zpět můžete poslat buď vyplněnou tabulku, nebo j informaci, které části 

tabulky k sobě patří. Např. 2 A, 1 B .... 

 

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 ČJ i VV - opět mi pošlete do chatu 4 fotografie struktur. Nyní to budou struktury v 

architektuře - fotografie domů a jiných staveb. Příklad od pondělka v týmu jako  

struktury v architektuře. pdf 

 

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

 

(Čím déle jsme doma, tím větší vliv mají domácí úkoly na hodnocení.) 

 

On-line 

 

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

 

S pozdravem Laubová 

 

Dějepis 9B 22.-26.2020 

9B – On-line vyučování probíhá v čase dle rozvrhu 

Pondělí: Sovětská varianta komunismu – ruské revoluce, vznik SSSR  
Poté, co jsme probrali celosvětový vývoj v letech 1945 – 1989, se teď zaměřujeme na svět 

komunismu. Znovu se vracíme k ruskému bolševismu, ruským revolucím, vzniku kominterny a SSSR. 

Hlavními osobností, která nás bude  zajímat v této hodině je V.I. Lenin.  

Vysvětlíme si termíny:  

Bolševismus, sověty, rudý teror, NEP, Politbyro, Čeka a GULAG.  

Pracovní sešit str 49-50.                                                                                         

Středa: Stalin a stalinismus  
Po Leninově smrti v Sovětském svazu propuknul boj o moc mezi jeho následovníky. Zvítězil Stalin, 

který prosadil politiku superindustrializace, kolektivizace a čistek. Tentokráte se podíváme na vývoj 

Sovětského svazu v letech 1924 . 1945.  

Vznikl také socialistický realismus jako nový umělecký směr a znovu si připomeneme Velkou 

vlasteneckou válku 1941 – 1945 s dopady na sovětské obyvatelstvo.  

Pracovní sešit str. 51-52 

Zeměpis  

Státní zřízení a formy vlády 

Učebnice na str. 51. až 53. Na hodinu si připravte důvod, proč žít a proč nežít v České republice. Bude 

Vás čekat písemka. On-line vyučování je podle rozvrhu. 



 

Přírodopis 22.3.2021-26.3.2021 

9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 Půdy - půdotvorní činitelé (učebnice strana 62) 

2.online hodina  

 Půdy – Vlastnosti půdy, třídění půd (strana 62-64)  

 Půdy – opakování  

 

Fyzika 

7.4   Lupa a mikroskop 

Učebnice strana 120. Do sešitu si vypracovat Otázky a úlohy 1. a 2. Zápis budeme dělat na 

hodině. Najdi ve svém okolí lupu a připrav si ji na vyučování. Výzva týdne: naučit se napsat své 

jméno zrcadlově. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Chemie – 9.B                     22.3.2021                              

 

Tento týden pokračujeme -  ZDROJI ENERGIE – dokončíme:  

  neobnovitelné zdroje energie – zemní plyn (učebnice strana 25) 

 elektrárny v ČR – tepelné, jaderné (učebnice strana 26) 

 obnovitelné zdroje energie – sluneční, větrná, vodní, geotermální, 

biomasa (učebnice strana 27-28) 

 na závěr budeme opakovat celou kapitolu 

 

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice. 

 

Pošlete zadané referáty na uhrova@chelcickeho.cz – termín odevzdání je 22.3. 

2021. 

  

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

rozvrhu. 



                                                                 

Ruský jazyk  

Učebnice 

str. 96 Skloňování osobních zájmen - Opakování 

str. 97 cv. 19 b) 

 

Pracovní sešit 

str. 53 - 54 Slovní zásoba - Opakování 

 

 

NJ na 22.3.- 26.3.2021 

 

Milí deváťáci, napište a naučte se poslední část slovíček od die Blume  po der Hamster 

psaná kurzívou. Budete je potřebovat. 

Uč. str.61, cv.4   Nejprve přeložte do němčiny předměty se čl. určitým (das Heft, der Ball, 

      das Lineal ...). Potom postupně doplňujte do věty výrazy ve 4.p. se čl. neurčitým. 

      př.:  Peter hat in der Tasche einen Ball... 

PS str.53, cv.4  Pozor! Doplňujte neurčité členy ve 4.pádě, Odlišný od 1.p. je rod  

      mužský: der Hund  - ein Hund - 4.p. einen Hund. 

PS str.53, cv.5  Vyberte si čtyři jména a napište zkráceně odpovědi. 

      např.:  Hugo bekommt einen Rucksack und eine CD. Pozor opět  

      na 4.p. - dostane koho, co. 

PS str.53, cv.6  Vyberte si čtyři dny a napište odpovědi na otázku. 

      např.:  Am Montag fotografiert er (Erik) einen Hund. Dodržujte pořádek slov. 

Buďte trpěliví, úkoly určitě zvládnete dobře. 


