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Ročník: 9. (J.L. H.M., D.B.) Týden: 23. 3. – 10. 4. 2020 

Informace: 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 H ŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ! 
Prezentace na vyučovací předměty: byly zaslány emailem 

Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA 

Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, 

www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskova-

matematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, www.scio.cz 

(testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz,  

www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info  

 

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? Kontaktuj 

(telefonicky, e-mailem: zspredakce@seznam.cz) svou třídní učitelku 

(všední den v době od 9.00 do 12.00 h) 

Učivo: 

Český jazyk 

Jv – Přídavná jména – mluvnické kategorie, pravopis koncovek – zpracovat pracovní 
listy, které byly vydány 
Cvičebnice čj –str. 129 – 133/cv. 2a-g, cv. 1a-e, cv. 2a- i – KAŽDÝ DEN 1 CVIČENÍ DO 
SEŠITU (dle zadání, pokynů u cvičení), nebo pošli každý den zpracované cvičení 
emailem, opravím a pošlu zpět 
Lv – zpracovat pracovní listy, které byly vydány 

Občanská  vých. 
Hospodaření –  rozpočet domácnosti, Měna v EU, další cizí měny – Prohlédni si prezentaci, 

přečti si text z uč. s. 23 – 24 a vypracuj si pracovní list, práci si rozděl na 2x 

Dějepis 
Československo v období totality – zpracovat oba pracovní listy dle prezentace, příprava na 

prověrku  

Rok 1968 – zpracovat pracovní list dle prezentace, příprava na prověrku 

Zeměpis Jižní Amerika - zpracovat pracovní list dle prezentace, příprava na prověrku   

Matematika 

Procvičování učiva - rovnice 
Zpracuj pracovní listy – každý den 1 strana, příklady můžeš přepsat do sešitu či na 
papír (nemůžeš-li vytisknout) 
Nastuduj výklad v učebnici – str. 33 – 34, vypočítej příklady 

Přírodopis 

Louky, pole - Rostliny, živo čichové polí a luk 

Vztahy mezi organismy, potravní řetězce, pyramidy 

Škůdci, plevel na polích, znečištění půdy, ekologické zemědělství 

Prohlédni si prezentaci, přečti si text v uč. s. 13-15, vypiš si shrnutí s. 15, vypracuj si pracovní 

list a písemně zpracuj odpovědi na otázky z uč.  s. 15, práci si rozděl na 4x 

Výchova ke 

zdraví 
Šikana a jiné projevy násilí; Sexuální zneužívání dětí - zpracovat pracovní list dle 

prezentace, příprava na prověrku 

Fyzika 

Odraz zvuku na překážce 

Škodlivost nadměrného zvuku 

Zvuková izolace 

Vždy si prohlédni prezentaci, přečti si text, vypiš si informace z rámečků a vypracuj PL 

(vytisknout či přepsat otázku + správnou odpověď) 

Anglický jazyk 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs – Na této adrese je naše učebnice 

Project a můžeš s její pomocí udělat všechna zadaná cvičení 6D- audio str./cv:  

Uč. s. 74/6D – Kids – Matt cv.1a (přečíst a přeložit ústně), cv. 2 – (poslech z netu, přeložit si),  

Uč. s. 75/2 – Oprav správně věty podle textu do školního sešitu, datum anglicky 

Uč. s. 75/3a – Doplň věty, napiš do šk. Sešitu, cv. 3b – poslech z netu (6D audio) 

Uč. s. 75/4a - Useful expressions = užitečné výrazy: přepiš je do školního sešitu, pomocí google 

překladač si přelož a nauč sezpaměti 

Uč. s. 75/6b – poslech návrhů, co mohou lidé dělat a důvod proč nemohou 

Uč. s. 76/Signs – přečíst si  

http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.umimeto.org/
http://www.dejepis.com/
http://www.matika.in/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.cs.duolingo.com/
https://decko.ceskatelevize.cz/
http://www.scio.cz/
http://www.skolakov.cz/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.pripravy.estranky.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.helpforenglish.cz/
http://www.smejo/info
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs


 
Procvičování na internetu: www.skolakov.eu (vyber vpravo Angličtinu), www.english-

time.eu/ (vyber English Now a dále video, hry, …) či jiné 

Slovenský jazyk 

Rozvoj slovní zásoby      Obec   
 Poslech jednoduchých textů a písní      
 Informační nápisy a orientační pokyny 
Procvičuj si slovíčka 

Chemie  
Opakování Anorganické sloučeniny – pracuj s učebnicí s. 84- 85, pročítej si otázky a slabě 

obyčejnou tužkou zakroužkuj správnou odpověď, pokud nevíš, vyhledej si (61 – 83) 

Domácí úkoly Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů  

 

http://www.skolakov.eu/
http://www.english-time.eu/
http://www.english-time.eu/

