
9. třída 

 Náplň učiva pro samostudium žáků na dny 11. – 13. 3. 2020 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

ČJ 
(3h) 

Větné členy str. 59/ 
tabulka - 
přepsat 
dopředu do 
sešitů 

uč. str. 61/7  a 62/8- 
písemně dozadu do sešitů 

 Šm 

M  
(3h) 

Podobnost str.33/1,3,4 
34/6 
36/13,14 

 Jakoukoli práci 
možno psát na 
papír, odevzdat při 
příchodu do školy, 
bude bráno jako 
bonusová práce 
navíc. 

Pok 

ZNj 
(1h) 

Die Mode 
       12. 
lekce-úvod 
   Partys 

 str.35/8 - vyber si 1 text, 
opiš ho a přelož do 
Schulheftu 
str. 35/8 vyber si jiný text 
a opiš ho a přelož do 
Hausheftu 

Začni si do Slovníčku 
opisovat slovíčka z 
12. lekce - PS str. 
47/Seite 41. 

Ba 

AJ 
(1h) 

Trpný rod - 
budoucí čas 

68 - přečíst 
celou stranu a 
písemně do 
sešitu 
odpovědět na 
otázky ve cv. 2 

60/ 1, (dejte do správného 
pořadí) cv.2 - doplňte 
budoucí tvary (např. will 
be called x won´t be 
called) 

 McG 

AJ 
(1h) 

Vynálezy - 
slovíčka, 
podmínkové 
věty 

63/3 - 
písemně do 
sešitu 
odpovědět na 
otázky 

55 - vypracovat celé 
vypsat si dozadu do sešitů 
slovní zásobu 7. lekce s. 79 
do 3 sloupců: Aj/ 
výslovnost/ Čj 

 Th 

D 
(1h) 

 2. sv. válka 
a ČSR 

str. 60-63 - doplňovat jména, místa, 
pojmy 
 

výpisky: 
- jak fungoval 
Protektorát 
- jak fungovalo 
hospodářství 
- osud Židů a Romů 

Se 

Př 
(1h) 

Usazené 
horniny 

str. 29 - 30 (po 
Organogenní 
horniny) 

uč. str. 30, otázky + 
odpovědi = 2 puntíky nad 
kapitolou Organogenní 
usazené horniny (dozadu 
do sešitu) 

 Voj 

F  
(1h) 

Reostat, 
potenciometr 

na internetu 
vyhledat hesla 
reostat, 
potenciometr, 

dozadu do sešitů nakreslit 
schéma, kde budou 
tři rezistory o odporech 5, 
6, 2 ohmy při zapojení za 

 Šm 



napsat, co to 
je, k čemu se 
to používá, 
dopředu do 
sešitů + 
obrázek  a 
schematická 
značka 

sebou a vedle sebe a 
vypočítat výsledný odpor 
v obou případech 

Ch 
(1h) 

Cykloalkany, 
alkeny 

str. 37 - 38, 
přečíst, 
udělat 
dopředu do 
sešitu výpisky, 
str. 37/úkoly 
1,2 - písemně 
dozadu do 
sešitů 

kdo neodevzdal prezentaci 
o palivech, pošle mi do 
neděle e - mailem  

 Šm 

Z  Cestovní 
ruch 

str. 75-76 TEST cestovní ruch, tur. 
zajímavosti 
(kdo neodevzdal) 

- dokončit zápis 
- otázky str. 77 
(promyslet) 
 

Se 

TV 
(1h) 

Švihadlo 
-sestava 

  Provedení 
-snožmo 
-dvojšvih 
-vajíčko 
-střídavě 

Pol, Voj 

Sh 
(1h) 

Sportovní 
aktivity 

  Cvičení dle vlastních 
možností a 
schopností, 
sportovní aktivity 

Kašp 

Vv 
(2) 

Vyrábíme k 
zápisu výrobky 
(dárečky) pro 
budoucí 
prvňáčky 

  Pokus se najít na 
internetu nějaký 
zajímavý výrobek a 
zkus ho vyrobit, 
přineseš ho pak do 
školy.Pamatuj na to, 
že je to dárek, podle 
toho by měl 
vypadat. 

Ba 

 

 


