
Matematika 9.B (týden od 23.11.2020)  

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

V pondělí nás čeká kontrola DÚ (48/6). Připomínám, odešlete „PODZIMNÍ VÝZVU“ konkrétním 

vyučujícím, ať máte započítáno do hodnocení a nezapomeňte v kopii zaslat i na mou adresu. Zároveň 

upozorňuji, že příští týden se již uvidíme ve škole, takže je nejvyšší čas dát si vše do pořádku, aby vám 

nic nechybělo, proběhne kontrola domácí práce za všech předmětů… 

V pondělí, po kontrole DÚ si povíme o řešení lineárních rovnic, vybereme si nějaký ukázkový příklad a 

snad už 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 23.11.2020) 

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

V pondělí si projdeme DÚ (WB 18/2, 4, 6). 

Nezapomeňte si opět prostudovat slovíčka! 

V pracovních sešitech pak budeme společně v rámci online hodin pracovat se zbytkem lekce 8, která 

je opakovací. Stejně tak cvičení z učebnice si následně v hodinách zadáme. V osmé lekci bychom tedy 

mohli alespoň lehce nahnat naší časovou ztrátu. Též si řekneme, co nás bude čekat ve čtvrtletní 

písemné práci, kterou napíšeme, jakmile dorazíte do školy. 

V následujícím týdnu bychom se tedy už měli potkat společně ve třídě ;)  

 

Zadání práce z dějepisu 9B – 23-27. 11.  

On-line vyučování: 

Hrozby pro první republiku – sociální a národnostní otázka mladé 

republiky (pondělí) 
 

Pracovní sešit str. 83 

Jaké byly slabiny demokracie československého státu?  

Jaké národy obývaly československou republiku? Byl nějaký národ, který mohl být pokládán 

za většinový?  

Meziválečný svět – růst napětí, vznik fašismu a nacismu (středa) 

Samostatná práce s učebnicí, je třeba se zaměřit na mezinárodní hrozby pro náš mladý 

československý stát. Téma fašismu a nacismu bude předmětem hodin po návratu do škol po 30.11., 

neboť je to téma natolik závažné, že je třeba se tomu věnovat společně.  



Mezinárodní situace – cesta k rozbití československé republiky 

Mnichovský diktát a konec první republiky  
 

Pracovní sešit str.84-85 

- 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 

STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL 

Přečíst text v učebnici na str. 23. a 24. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Pomocí 

internetu zjisti, značky automobilových firem, jejichž loga jsou na straně 23. Vše vyfotit a 

poslat do 29. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz  

On-line hodina bude v pondělí 23. listopadu od 12:50. 

 

 

Přírodopis 9.ročník 23.11.2020-27.11.2020 

Máme za sebou test na téma Země a fyzikální, chemické vlastnosti minerálů. Postupně se tento 

týden pustíme do jednotlivých skupin minerálů, které máte zadané formou referátů. Buďte již 

připravení všichni se svým referátem – postupně se jimi budeme probírat. V případě, že si někdo 

nepamatuje, jaký má referát, napište mi, dáme to společně dohromady. 

 

Fyzika 

2.4 Rozvodná elektrická síť 

Přečíst si text v učebnici na stranách 46. až 48. Z těchto stránek si udělat výpisky. Do sešitu 

vypracovat Otázky a úlohy 1., 2. a 3. v horní části na straně 49. Vše vyfotit a poslat do 29. 

listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line hodiny budou v úterý 24. listopadu od 

11:55 a v pátek 27. listopadu od 11:00. 
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Chemie – 9.B           23.11. 2020        

 

Opakujte  CHEMICKÉ  SLOUČENINY: 

1. HALOGENIDY  

2. OXIDY  

3. SULFIDY  

4. HYDROXIDY  

5. KYSELINY – bezkyslíkaté a kyslíkaté budeme procvičovat  na on-line hodinách 

 

Tento týden nově – KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK   

Přečtěte si v učebnici na straně 74 a  budete znát odpovědi na otázky: 

 Co způsobuje kyselost roztoků 

 Co způsobuje zásaditost roztoků 

 Stupnice pH – podívej se na dokument: 

https://www.youtube.com/watch?v=ojJl6wRcGhc 

 Indikátory 

 

 Stále procvičujte značky prvků a zakončení přídavných jmen v názvech 

sloučenin. 

                                                                                  

Na Teams na on-line hodině se sejdeme v úterý a v pátek podle rozvrhu. 

 

                                                                              

Ruský jazyk 

9. B   

Učebnice 

str. 133 Skloňování podstatných jmen rodu středního v jednotném čísle - Opakování 

Pracovní sešit 

str. 27 cv. 12 e), f) 

str. 28 cv. 13 a) 


