
Matematika 9.B (týden od 6.4.2021)  

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

V tomto týdnu budeme pokračovat v práci s funkcemi. Podrobněji rozebereme Graf funkce (str. 117). 

Zopakujte si, co je to definiční obor a obor hodnot funkce, ať pak stále všemu při hodině rozumíme. 

Nezapomeňte na domácí úkol – ze str. 117 do sešitu nadpis a modrý rámeček. 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 6.4.2021) 

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

Ve středu zkontrolujeme domácí úkol (39/5). Společně se pak pustíme do lekce 19 v učebnici, kde se 

zaměříme na opisnou vazbu to be allowed to… (opakování). Zopakujeme si též 3. stupeň přídavných 

jmen. Podíváme se také na novou slovní zásobu, kterou si nezapomeňte dopředu projít. V učebnicích 

se v tomto týdnu budeme věnovat sportu (druhy, sportovní náčiní, události…). 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  

Státní zřízení a formy vlády 

Učebnice na str. 51. až 53. Pošlete mi na mail jirasek@chelcickeho.cz úvahu na deset vět, proč žít a 

proč nežít v České republice. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

Přírodopis 6.4.2021 - 9.4.2021 

9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 Pedologie – třídění půd  

2.online hodina  

 Pedologie – opakování před testem  

 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


ČJ 9. B od 6. 4. 2021 

 

Přeji hezký pracovní týden, děkuji za práci provedenou v minulých týdnech! 

 

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

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

skladba 1.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. 

 

2) Práce s textem - zhlédněte rozhovor v odkazu v týmu a vyplňte přiložený pracovní list. 

-  v týmu k dispozici od 6. 4. 2021 

  

 

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 

 

 

3) nepovinný úkol z VV – poslat fotku čehokoliv velikonočního, co jste sami vyrobili 

 

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

 

(Čtvrtletí se blíží.) 

 

On-line 

 

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

on-line od úterý, takže představení domácích úkolů bude krátce na úterní  

nebo na čtvrteční literatuře.) 

 

S pozdravem Laubová 

 



 

Fyzika 

8.1 Atomová jádra 

Učebnice strana 126. - 127. Do sešitu si nakreslit model atomu vody. 

Zápis budeme dělat na hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Chemie – 9.B                     6.4. 2021                              

 

Tento týden dokončíme -  ZDROJE  ENERGIE  

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

biomasa (učebnice strana 27-28) 

 jednu hodinu budeme opakovat celou kapitolu 

 

Nově začneme další kapitolu – ORGANICKÁ CHEMIE 

 organické látky (učebnice strana 30-32) 

 

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  

Učebnice 

str. 134 Skloňování přídavných jmen - Opakování   

 

Pracovní sešit 

str. 35 cv. 10 a), b), c) 

 



 

NJ na 6.4.-.9.4.2021 

Milí deváťáci, nejprve si zopakujte všechna slovíčka 6. okruhu. 
Uč. str.62, cv.7, levý sloupeček. Tvořte věty ze tří výrazů. 
Stavba věty:  1. místo podmět 
                      2. místo sloveso ve správném tvaru podle podmětu 
                      3. místo podst. jm. ve 4.p. se čl. neurčitým 
Např.:  Barbora malt einen Hund. 
Uč. str.63 gramatika  Použití záporu kein ve větách. Oba sloupečky opište do škol. sešitů. 
Uč. str.63, cv.10c  Opište si také věty v bublinách - otázky a odpovědi. 
PS str.54, cv.8  Využijte gramatiku z uč. str.63. 
Přeji vám pěkné Velikonoce.  

 


