
Matematika 9.B (týden od 25.1.2021)  

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

V pondělí dokončíme cvičení 3 ze strany 95 a následně budeme pokračovat v nové látce – soustavy 

lineárních rovnic se dvěma neznámými. Budeme postupovat krůček po krůčku, takže věřím, že nám 

to všem nakonec půjde. Také se už konečně domluvíme na nějakém tom opakovacím „kvízu“ na 

známky z předešlé látky. 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 25.1.2021) 

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

V pondělí navážeme na domácí úkol (gramatika PB unit 13 – žluté rámečky). Následně se 

v pracovních sešitech pustíme do cvičení na str. 28  a 29 kde procvičíme vztažná zájmena who / which 

/ that a whose. 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. Nezapomeňte si hlavně 

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

 

 

ČJ 9. B od 25. 1. 2021 

 

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

 

Off-line 

Máme 3 úkoly: 

 

1) Úkol na poznávání přístavku v učebnici na str. 91/1. 

(Píšeme rukou na papír nebo rovnou do chatu, vypíšeme pouze slova, která tvoří přístavek, a 

informaci, jakým větným členem přístavek ve větě je.) 

Práci se cvičením si ukážeme na pondělní hodině. Sken učebnice bude v týmu pod jménem  

příprava leden 4.pdf 

 

2) Úkol na doplňování čárek v učebnici na str. 103/3 a) - doplňte, prosím, čárky v souvětí a nad každé 

souvětí číslem napište, kolik obsahuje vět. Pošlete, prosím, do chatu. 

 

 

3) Napište, prosím, rukou sloh alespoň na 1 A5 (stránka v malém sešitu) na jedno z uvedených témat: 

 

a) recenze na 4. díl seriálu Božena (k dispozici na i-vysílání České televize) 

- stručně shrneme děj, zhodnotíme, jak nás zaujal, vyjádříme se k hereckým výkonům a předvedeným 

obrazům, napíšeme, co se nám líbilo, co ne. 

 

b) popis pracovního postupu – jak vařím oběd nebo večeři  



- nadpis, co vařím, co k tomu potřebuji za suroviny, jak postupuji 

 

 

 

On-line 

 

Účastníme se hodin podle kalendáře, jak jsme zvyklí.  

 

S pozdravem Laubová 

 

 

Dějepis 9B – 25.1.-29.1.2021 

On-line vyučování:  pondělí,  Off-line - středa – čtvrtek off-line výuka dle rozvrhu (naposledy, pak už 

budete mít ve čtvrtek chemii). Středa – čtvrtek- věnujte čas doporučeným filmům.  

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

Lidic  - dokončení  
Pracovní sešit str. 26-27 

Československé  vojenské jednotky ve válce  a osvobození ČSR  
Str. 28 

 

Film:  

Musíme si pomáhat  

Tmavomodrý svět (ukazuje nelehký osud čs. vojáků v Anglii a zejména po návratu do Československa)  

Sokolovo I. – II. (film natočený v období normalizace, ale přesto vojenské operace jsou zdařile 

natočené)  

 

Zeměpis  

6. Služby obyvatelstvu 

Nejprve vypracovat čtyři modré otázky na straně 32. Přečíst si text v učebnici na str. 32. – 33. Do 

sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Vše vyfotit a poslat do 31. ledna na mail: 

jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


 

Přírodopis 25.1.2021- 29.1.2021 

9. ročník  

 Online hodiny dle rozvrhu 

1.online hodina  

 Jelikož jsme dokončili téma vzniku hornin, čekají nás GEOLOGIECKÉ DĚJE (učebnice od strany 

45) 

 Začneme obecně rozdělením geologických dějů a propojením s jednotlivými horninami, které 

již máme probrané  

2.online hodina  

 Pohyby litosférických desek (strana 46-47) 

 

Fyzika 

5.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Přečíst si text v učebnici na straně 81. – 83. Pečlivě a čitelně si  udělat výpisky. 

Do sešitu si nakreslit obrázky 5.5a), b). Vše vyfotit a poslat do 31. ledna na mail: 

jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

 

Chemie – 9.B             25.1. 2021        

 

Stále opakujte SOLI KYSELIN: 

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

solí kyselin, zápis chemických reakcí chemickou rovnicí 

  Dokončíme: přípravu solí kyselin – důležité chemické reakce přípravy 

solí kyselin (75-78) – nestihli jsme minulý týden. 

                                   

Dále začneme novou kapitolu – REDOXNÍ REAKCE 

Najdete v druhém dílu učebnice (Úvod do obecné a organické chemie) strana 

12-13.                                                   

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


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. 132 - 133 Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - Opakování 

 

Pracovní sešit 

str. 45 cv. 10 

str. 40 - 41 Slovní zásoba 

 

 

NJ na 25.1. – 29.1. 

Milí deváťáci, nejprve si znovu zopakujte slovíčka E5. 
Uč. str.55, cv15 a 16. Naučte se správně číst oba e-mailové texty a věty přeložte. Snažte se o 
plynulé 
čtení i překlad. 
PS str.45, cv.10 Zkuste napsat o sobě krátký e-mail. Můžete využít texty v učebnici na str.55. 

Ať se vám daří, těším se na vás. 

 

 

 

Vo 
1) Aktuality - reportáže ze světa/ČR 
2) Emigrace, imigrace, migrace - info a pracovní list v Teamu Vo 


