
Matematika 9.B (týden od 8.3.2021)  

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

V pondělí si zkontrolujeme domácí úkol (108/6). Následně v tomto týdnu ukončíme tuto kapitolu a 

pustíme se do nové – Funkce (od str. 113). 

 

Anglický jazyk 9.B (týden od 8.3.2021) 

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

V pondělí zkontrolujeme domácí úkol. Následně si projdeme celou dvoustránku v pracovním sešitě, 

abychom si zopakovali to nejdůležitější z této lekce. Podíváme se na novou slovní zásobu, kterou si 

nezapomeňte dopředu projít. V učebnicích se v tomto týdnu budeme věnovat nadále společenským 

frázím, tentokrát žádostem o pomoc či o radu. Vysvětlíme si rozdíl mezi lend (půjčit) a borrow (půjčit) 

a zopakujeme si modální slovesa. 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.  

 

 

ČJ 9. B od 8. 3. 2021 

 

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

 

Off-line 

Máme 2 úkoly: 

 

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

skladba 2.pdf. Základní větné členy a jejich vztahy jsme si zopakovali minulý týden. Za úkol 

rozebereme nových 6 vět. U každé věty stačí vypsat do chatu slovo a jakým je větným členem, 

nemusíme dělat grafy. Pošlete, prosím, do neděle. 

 

Kdo dělá přijímačky z čj, udělá i 2. úkol z pracovního listu – podle grafů souvětí vymyslí 5 souvětí a 

napíše je do chatu - prosím opět 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 počítaný do ČJ i VV - vytvořte a vyfoťte kompozici z jídla 

 

- vezměte různé druhy co nejvíce barevného jídla, naporcujte tak, aby vyhovovalo dalšímu záměru... 

- poskládejte na talíř, na chleba, na tácek, na ubrousek... na cokoliv normálního tak, aby tvořilo vzor 

- vyfoťte, upravte fotku, pošlete mně do chatu 

 

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

 

(Čím déle jsme doma, tím větší vliv mají domácí úkoly na hodnocení.) 

 

On-line 

 

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

 

S pozdravem Laubová 

 

 

Dějepis 9B 8. - 12.3.2021 

9B – On-line vyučování:  v týdnu od 1.2.2021 probíhají všechny tři hodiny ON-LINE! 

Pondělí: USA v období studené války  40.-80. léta  
Pracovní sešit str. 39 – 4.  

Dokončení  - Pracovní sešit str. 39-40-dále vycházíme z materiálů sdílených na TEAMS  

VNITŘNÍ i zahraniční politika USA – berlínská krize,  kubánská krize, válka ve Vietnamu,  

Vnitřní problémy – boj proti rasové segregaci, aféra Watergate, éra hvězdných válek. 

TEST – FORMS (II. světová válka)  

Středa : Závody ve zbrojení a práci tajných služeb   
Prac. str. 43 - 44 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven-151907 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947-

152972 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven-151907
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947-152972
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947-152972


Zeměpis  

13. Průběh a tvar státních hranic 

Učebnice na str. 47. až 48.  

Vaším úkolem je napsat Vaše zamyšlení na deset vět nad výhodami a nevýhodami Schengenského 

prostoru. Prosím žádné stahování z internetu, opisování učebnice, ale Vaše myšlenky!! Práci poslat do 

14. března na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

Přírodopis 8.3.2021-12.3.2021 

9.ročník 

 Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

 Vnější geologické děje – činnost větru  

2.online hodina  

 Vnější geologické děje – souhrnné opakování  

 

 

Fyzika 

7.1 Lom světla 

Do sešitu si narýsovat Obrázek 7.4a), b). Práci vyfotit a poslat do 14. 

března na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle 

rozvrhu. 

 

Chemie – 9.B                   8.3. 2021        

                                   

Opakujte na test: 

o Redoxní reakce - oxidace a redukce 

o  Beketova řada prvků 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
mailto:jirasek@chelcickeho.cz


o Využití redoxních reakcí - výroba železa a oceli, elektrolýza, galvanické 

články 

 

Tento týden dokončíme z redoxních reakcí ještě:  

 korozi, učebnice strana 20 

 budeme opakovat 

                             

Začneme také novou kapitolu  -  ZDROJE ENERGIE  

 termochemie 

 neobnovitelné zdroje energie – uhlí, ropa, zemní plyn (učebnice strana 

21-25) 

 

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně podle učebnice. 

 

Úkol na odevzdání -  vypracujte referát – téma najdete na Teams. Termín 

odevzdání  do 19.3. 2021 

             

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

rozvrhu.  

                                                                              

Ruský jazyk  

Učebnice 

str. 96 Skloňování osobních zájmen 

 

Pracovní sešit 

str. 20 - 21 Slovní zásoba - Opakování 

 

NJ na 8.3.- 12.3.2021 

Milí deváťáci, Opakovací test je přípravou k závěrečnému testu 5. okruhu. 

Ten si napíšeme společně ve škole. Opakujte si opět slovíčka ústně i písemně. 

Slovíčky začneme i v 6. okruhu. 



PS str.59 Slovíčka od  der Scanner po nichts napište do slovníčku a naučte se je slovně i 
písemně. 

Výslovnost některých slovíček: 

     der Scanner (der ske n) 

     der Lautsprecher (der lautšpre ch) 

     der Drucker (der dru k) 

     die Tastatur (dý tastatur - přízvuk na u) 

     bekommen (přízvuk na o) 

     nichts (nychts) 

Uč. str.59 Co se naučíš. Znovu si přečtěte jednotlivé názvy, die USB - Flash - Disk (dí ú es bé 
fleš disk) 

a  také věty v bublinách. 

PS str.52, cv.1   Popište jednotlivé předměty. 

PS str.52, cv.2   Splňte podle zadání. 

 

Přeji vám hodně trpělivosti. 

 


