
Matematika 9.B (týden od 8.2.2021)  

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

V pondělí si zkontrolujeme domácí úkol (97/1 vyberete si buď a), b)nebo c) a zpracujete). Následně se 

v učebnicích dostaneme k metodám řešení. Nejprve to bude metoda dosazovací, následně, pokud 

nám to půjde, tak se během týdne dostaneme i k metodě sčítací. Budeme i nadále postupovat krůček 

po krůčku, takže věřím, že nám to všem nakonec půjde.  

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 8.2.2021) 

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

V pondělí zkontrolujeme domácí úkol (PB – 31/3 a 4 do sešitu). Následně se v pracovních sešitech 

pustíme do zbylého cvičení v opakovací lekci, tzn. 31/6 a zkontrolujeme ostatní. 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. Podíváme na základní společenské fráze a rozšíříme 

slovní zásobu v lekci patnácté. Zopakujte si slovíčka a podívejte se i na nová.  

 

 

ČJ 9. B od 8. 2. 2021 

 

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

 

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

1) Úkol na psaní s/z v předponách 

(Úkol je umístěný v příspěvcích v týmu vedle plánu práce, je to sken výkladu a cvičení z jiné 

učebnice, než je naše. Proveďte, prosím, cvičení 1, 2, 3 na str. 72. Do mého osobního chatu pište 

pouze slova, jichž se doplnění s/z týká. Kdo chce, může cvičení vytisknout, vyfotit a poslat, můžeme 

taky vyfotit a poslat i úkol psaný rukou.) 

Před psaním úkolu látku ještě jednou shrneme na pondělní hodině.  

 

 

2) Zimní struktury - úkol počítaný do ČJ i VV 

- v zimní krajině pořídíme 4 fotografie situací, kde vidíme nějaký vzor 

- fotky upravíme v mobilu nebo v počítači, aby vzor byl ještě výraznější 

- odešleme jako přílohu do mého osobního chatu 

 

Příklady si ukážeme na pondělní hodině. 



 

 

3) Ne všichni minulý týden doručili sloh na zadané téma. Sloh přitom bude mít velký význam pro 

hodnocení práce v distanční výuce. Kdo ještě sloh neudělal, přečte si zadání v plánu minulého týdne, 

napíše práci a pošle. 

 

 

On-line 

 

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

 

S pozdravem Laubová 

 

Dějepis 9B – 8.-12.2.2021 

On-line vyučování:  pondělí,  On-line  - středa –  

Konec druhé světové války  
Pracovní sešit str. 29 a 30.  

Poslední vojenské operace – vylodění v Normandii, bitva v Ardenách, sovětský postup a bitva o 

Berlín,  

Porážka Japonska a svržení atomových bomb.  

Poválečné uspořádání – cesta ke studené válce  
Pracovní sešit – str. 31,34 

 

Filmy a dokumenty:   

 https://www.slavne-dny.cz/episode/828244/den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-hirosimu-6-

srpen 

Vylodění v Normandii:  https://www.youtube.com/watch?v=bMLnR7VCTKI 

 

Zeměpis  

9. Společné a odlišné znaky států 

Učebnice na str. 38. a 39. Do sešitu si udělat výpisky z těchto stránek. Dále si napsat tři státy, jejichž 

obrysy jsou na obrázku 35. Práci poslat do 14. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/828244/den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-hirosimu-6-srpen
https://www.slavne-dny.cz/episode/828244/den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-hirosimu-6-srpen
https://www.youtube.com/watch?v=bMLnR7VCTKI
mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Přírodopis 8.2.2021-12.2.2021 

9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 Společné opakování vnitřní geologické děje – Vrásy, zlomy, sopečná činnost, zemětřesení, 

vznik pohoří  

2.online hodina  

 Opakování vnitřní geologické děje – FORMS  

Fyzika 

6.1 Elektromagnetické vlny a záření 

Do sešitu si nakreslit obrázky 6.2a), b) Vlna o krátké a dlouhé vlnové délce, dále 

všechny tři obrázky na straně 90., 6.3 Pronikání elektromagnetických vln za 

překážku. Práci vyfotit a poslat do 14. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-

line vyučování je podle rozvrhu. Výpisky do sešitu si budeme dělat společně na 

on-line hodině. 

 

Chemie – 9.B                   8.2. 2021                 

Tento týden  pokračujeme kapitolou – REDOXNÍ REAKCE 

Druhý díl učebnice - Úvod do obecné a organické chemie. 

o Zopakujte: 

o oxidace a redukce, oxidační čísla prvků 

o redoxní reakce kovů (Beketova řada prvků)  -  dokončíme 

Nově: 

o Využití redoxních reakcí  

1) výroba železa a oceli,  podívejte se na dokument,  učebnice strana  

15-16.                                     

         https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Db 

                             

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.  

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc


                                                                              

Ruský jazyk  

Učebnice 

str. 132 - 133 Skloňování podstatných jmen v množném čísle 

 

Pracovní sešit 

str. 58 cv. 10 

 

NJ na 8.2.- 12.2.2021 

 
Milí deváťáci, znovu si opakujte podle zadání v uč. str.51, cv.4ab  a  na str.55, cv.15 a 16. 
Uč. str.57,cv.18   Text si nacvičte na plynulé čtení a věty překládejte. 
PS str.47, cv.15   Přečtěte si nejprve vzorový projekt a znovu věty z uč. str.57,cv.18. 
Potom si připravte na papír projekt o sobě a přepište ho do PS str.47.  Ich... 
Ať se vám daří vše dobře zvládnout. 
 
 

VZ 9.B (týden od 8.2.2021) 

Tento týden proběhne kontrola a hodnocení vašich prací na téma „Výhody a nevýhody distančního 
vzdělávání co do režimu dne, psychického i fyzického zdraví apod. Zkuste nastínit možné způsoby, jak 
předejít negativním důsledkům a naopak, jak přenést pozitiva do budoucna, až bude zase prezenční 
studium.“ Svou práci jste měli zaslat přes soukromý chat na teamsech, nebo na email. 

 


