
Matematika 9.B (týden od 4.1.2021)  

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

V pondělí nás čeká rekapitulace posledního probraného učiva (podobnost), následně si domluvíme 

plán pro další hodiny.  Jednotlivé úlohy si budeme zadávat v průběhu hodin podle toho, jak nám to 

půjde. V druhé polovině týdne si připomeneme a rozšíříme věty o podobnosti trojúhelníků. 

 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 4.1.2021) 

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

V pondělí si domluvíme plán na celý týden. Začneme opakováním naposledy probraného učiva. 

Následně si zopakujeme vyjádření budoucnosti v Aj. Dostaneme se i k novému učivu, což budou další 

druhy vedlejších vět. Nezapomeňte si hlavně opět prostudovat slovíčka! 

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. 

 

Zeměpis  

5. Doprava a spoje 

Železniční doprava 

Přečíst text v učebnici na str. 27. a 28. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Vypracovat modré 

otázky na straně 27. Vše vyfotit a poslat do 10. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

Přírodopis 9.ročník 4.1.2021 – 8.1.2021 

Online hodiny budou probíhat standardně dle rozvrhu, již je máte zadané v kalendáři, v případě, že se 

vám neukážou, prosím, napište mi.  

 

První online hodinu spolu zopakujeme vyvřelé horniny, které jsme společně probrali v prosinci. 

Následující hodinu se budeme věnovat úvodu do hornin usazených.  

Na první online hodinu budete potřebovat pouze svoji hlavu 😊 Na tu další mějte, prosím, 

připravené učebnice, sešity a psací potřeby. Nemáte-li učebnice s sebou, nevadí, zvládneme to bez 

nich 😊  

Těším se na vás v novém roce 
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Fyzika 

4.1 Jak lze změnit odpor polovodičů? 

Přečíst si text v učebnici na stranách 60. až 64. Z těchto stránek si udělat výpisky. Do sešitu si 

nakreslit obrázky 4. 3b) a 4.4a). Vše vyfotit a poslat do 10. ledna na mail: 

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

 

 

 

Chemie – 9.B               4.1. 2021        

 
Tento týden nejprve budeme opakovat SOLI KYSELIN: 

 Co jsou soli kyselin 

 Vlastnosti solí kyselin 

 Rozdělení solí kyselin 

 Názvosloví solí kyselin 

 Nově doplníme:  

o využití solí kyselin 

o Příprava solí kyselin – důležité chemické reakce přípravy solí kyselin 

 

Vše si vysvětlíme na on-line hodinách. V učebnici najdete na straně 75-78, 81, 83. 

                                             

                     

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

 

                                                                              

Ruský jazyk 9. B    

Učebnice 

str. 134 Skloňování přídavných jmen v jednotném čísle 

Pracovní sešit 

str. 53 - 54 Slovní zásoba 
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NJ na 4.1.-8.1.2021. 

 

Milí deváťáci, přeji vám v novém roce zdraví a štěstí.  

Připravte se na test probraných slovíček E5. 
Uč. str.50, cv.2 Zopakujte si časování spielen zpaměti. 
Uč. str.51, cv.4a Zkoušíme čtení a překlad. 
Uč. str.51, cv.4b Napište do škol. sešitů.  
V části 1 a 3 doplňte koncovky sloves (ich spiele... 
V části 2 doplňte osobní zájmena (wir/sie/Sie turnen  my/oni/Vy 
 
Ať se vám daří. 
 


