
Matematika 9.B (týden od 26.4.2021)  

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

V tomto týdnu dokončíme lineární funkce, konstantní funkci a seznámíme se s funkcemi nepřímé 

úměrnosti (kapitola 6.6 od str. 135). 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 26.4.2021) 

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

V tomto týdnu zkontrolujeme domácí úkol (lekce 22 v pracovních sešitech) + nás čeká souhrnný 

opakovací test na vybrané kapitoly z doposud probraného učiva. Zároveň dokončíme 21 lekci. 

Nezapomeňte se tedy podívat na novou slovní zásobu. 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. Některá cvičení tentokrát asi i vynecháme, uvidíme.  

 

Dějepis  26.4.-30.8. 2020 

9B – vzhledem k přípravě na přijímací zkoušky bude čtvrteční hodina off-line  

Pondělí - Nastolení komunistického režimu v ČSR  
- Během února 1948 byly vytvořeny předpoklady pro nastolení samovlády KSČ 

v Československu. Následné ústavní změny vývoj završily a během několika měsíců se z ČSR 

stala jedna z evropských komunistických totalit.. Probíhala sovětizace a ČSR přešlo 

k plánovanému hospodářství. 

Pracovní sešit str. 66-67 

Středa: Období stalinismu v ČSR – politické procesy, kolektivizace a 

znárodnění  
- Padesátá léta byla jedním z nejsmutnějších a nejtěžších období našich novodobých dějin. 

Probíhala kolektivizace zemědělství a další změny ve společnosti. Masová nezákonnost a 

politická perzekuce vyvrcholila politickým procesy.  

Pracovní sešit str. 67 - 69  

 

Zeměpis  

20. Nové státy na mapě světa 

Tento týden budeme probírat vznik nových států za posledních 30 let. Látka je v učebnici na stranách 

62. až 64. Do školního sešitu si přepíšete tabulku ze strany 63., kde si vyberete pět libovolných států a 

rok vyhlášení samostatnosti. Úkol neposílejte, kontrola bude na hodině. On-line vyučování je podle 

rozvrhu. 

 



 

Přírodopis 9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 Éry vývoje Země – druhohory, třetihory, čtvrtohory 

2.online hodina  

 Éry vývoje Země – společné opakování  

 

 

ČJ 9. B 26. 4. 2021 

 

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

 

Sledujte příspěvky v týmu a kalendář. Po následující 2 týdny budou menší změny v čase 

konání a v náplni on-line hodin.  

 

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

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

skladba 4.pdf. Základní větné členy a jejich vztahy opakujeme stále. Za úkol rozebereme nových 5 

vět. U každé věty stačí vypsat do chatu slovo a jakým je větným členem, nemusíme dělat grafy. 

Pošlete, prosím, do neděle. 

  

 

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 VV je tento týden nepovinný. Kdo chce, zkusí nakreslit nějaký motiv z přírody - např. 

rozkvetlá větev, skupina stromů, pohled na kus parku + mraky a jiné. Kreslíme tužkou v jedné barvě, 

případně pastelkami. Kreslíme buď přímo v přírodě, nebo doma podle pořízené fotky. 

 

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

 

(Čtvrtletí je tu.) 

 

On-line 

 

 Podle kalendáře - pondělí čeština, úterý literatura, čtvrtek opakování a příprava k přijímačkám.  

V případě dotazů k úkolům se můžete obrátit i na mě do chatu.  

 

S pozdravem Laubová 

 

Fyzika 

8.7 Jaderná energetika 

Učebnice strana 141. - 145. Tento týden budeme probírat jaderné elektrárny ve světě. Vyberete si stát 

na Zemi, ve kterém je jaderná elektrárna a o jedné jediné elektrárně v tom státě uděláte krátkou 

prezentaci. Připravíte si obrázky, případně krátké video. Práci neposílejte, zápis budeme dělat na 

hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Chemie – 9.B                     26.4. 2021                          

Opakujte: 

 uhlovodíky a jejich třídění – alkany, alkeny, alkiny, areny 

 typy vzorců  v organické chemii (strukturní, racionální, molekulové) 

 alkany – názvosloví, významné alkany  

 

Tento týden budeme pokračovat dalšími organickými sloučeninami: 

(učebnice strana 41 – 43) 

 ALKENY – názvosloví, vlastnosti a použití významných alkenů 

 ALKINY  – názvosloví, vlastnosti a použití významných alkinů 

 

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice. 

  



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

rozvrhu. 

 

                                                                 

Ruský jazyk  

9. B                          

Učebnice 

str. 135 Řadové číslovky 

  

Pracovní sešit 

str. 53 - 54 Slovní zásoba - Opakování 

 

 

 

 

 

 

NJ  

Milí deváťáci, zbývají poslední úkoly v okruhu E6 a opakovací test. 
Uč. str.66, cv.15   Vypracujte do školních sešitů. Napište číslo fotografie a k němu název  
z levého sloupečku. 
Uč. str.66   Přečtěte a přeložte věty v rámečku Mein Portfolio. 
PS str.55, cv.13   Splňte podle zadání. 
PS str.56   Přečtěte a přeložte příklady v textu Co už umíš. 
PS str.57   Opakovací test - cv.1a,b,c.  Nejprve si nadepište nad podst. jména členy určité. 
Do vět doplňujte 4.p. členu neurčitého. Řešili jste to už v PS str.53, cv.5. 
Poslala jsem vám příklad. Informace máte také v gramatice v uč. str.60, cv.1 a v gramatice.  
Ať se vám daří. 

 


