
9. třída 

 Náplň učiva pro samostudium žáků na dny 23. 3. – 27. 3. 2020 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

ČJ 
(5h) 

Příslovečné 
určení 
 
 
 
 
 
Doplněk 

 Prostudujte 
internetovou stránku: 
http://www.ucirna.cz/
cestina/skladba_vetne
_cleny_prislovecne_urc
eni.php , udělejte si 
přehledný zápis do 
sešitu a zkuste si 
cvičně test. 
 
Podívejte se na video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=llfQhPz
WYAE 
Prostudujte 
internetovou stránku: 
http://www.ucirna.cz/
cestina/skladba_vetne
_cleny_doplnek.php , 
udělejte si přehledný 
zápis do sešitu a zkuste 
si cvičně test. 
 
 

Zkuste si test č. 1 (9. 
třída Český jazyk test 
Ukázkový) : 
https://scio.cz/Ukaz
ky/OnlinePriprava/T
esty  
 
Zkuste si test č. 2: 
https://www.mojece
stina.cz/article/2018
050602-test-vetne-cl
eny-fantasticka-zvira
ta-a-kde-je-najit 
 
a pošlete mi vaše 
výsledky (na e-mail), 
ať  vám mohu 
gratulovat  :-D. 

Šm 

M  
(5h) 

Pythagorova 
věta, 
lomený 
výraz, 
soustava 
rovnic 

 

 

 

zadej pracovní list 
Pythagorova věta - 
Dumy.cz. Materiál Pyth. 
věta - prac.list 
dále pracovní list 
lomený výraz - 15 
Lomené výrazy 
www.uh.cz 
pracovní list soustava 
rovnic 
www.zstrebovska 
-ustino.cz 
Soustavy rovnic 
pracovní list 

testy online 
přijímačky 
např. Přijímací 
zkoušky na SŠ 
-On-line-testy 
ZDARMA-Scio 
9.ročník 

Pok 

INF 
(1h) 

Úprava grafů   Za použití programu 
MS Excel zpracuj 
data týkající se 
současné epidemie 
koronaviru v ČR: 
Počet vyléčených, 
nakažených a 

Kašp 
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testovaných lidí. 
Použij spojnicový, 
sloupcový a plošný 
typ grafu. 
Vypracovaný úkol 
odešli na můj e-mail 
do 27.3. 

ZNj 
(2h) 

Pokračujeme ve 
12. lekci - 
gramatika: 
minulý čas 
(preteritum) 
pomocných 
sloves sein, 
haben 

str.46,48 
novou 
gramatiku 
zapsat do sešitu 
Die Grammatik 

str. 47 - Seite 43 
zapsat do slovníčků  

https://www.nemcin
a-zdarma.cz/article/
2018103001-haben-a
-sein-v-preteritu-min
ulem-case 
Pokud můžeš 
nějakou splněnou 
práci oskenovat a 
poslat mailem, budu 
ráda - zkontroluji a 
zhodnotím. Děkuji. 

Ba 

AJ 
(3h) 

Po úporné 
přípravě na 
přijímačky z ČJ a 
M si odpočněte 
u nějakého 
anglického 
videa, kterému 
budete rozumět 
např. 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=DPmtnb8NB
og 
 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=NWLwl_Gqy
zU 
Jedničkáři si 
mohou najít 
něco těžšího.  
Najdete-li něco 
zajímavého, 
pošlete mi 
odkaz. 

Opakování 
lekce str. 70 
cv.1,2,3 - ústně 
cv. 4,5,6 - 
písemně do 
sešitu (cv.4 - 
trpný rod v 
přítomném 
čase, cv. 5 - trp. 
rod v minulém 
čase, cv.6 - trp. 
rod v budoucím 
čase) 

62 - celá strana 
MAILEM mi pošlete 
výsledky celé str. takto: 
cv.1 - číslo s písmenem 
cv.2 - číslo věty se 
správným slovem 
cv.3 - pouze slovo, 
které zakroužkujete 
cv.4 - celé věty 
cv.5 - to, co doplníte do 
mezery (minul. trpný r.) 
cv.6 - celé věty 
(budoucí trpný 

NEJPRVE použijte CD 
ROM, který byl 
(nebo stále je) 
součástí WB a 
zopakujte si celou 
lekci 7 

McG 

AJ 
(3h) 

Present simple 
passive - Trpný 
rod v přít. čase 

65/4,5,6 
písemně 
vypracovat a 
zaslat na můj 
email 

57 - vypracovat celé 
 

Zkontrolovat a 
opravit si práci dle 
klíče - najdete v 
mailu 

 

Th 
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D 
(2h) 

Osvobození 
ČSR 
 
Holocaust 

str. 68-70 
 
 
str. 71 
 
projdi si obr. 
str. 72-73 
projdi si opak. 
str. 75 
 
předchozí 
nabídka úkolů a 
pwp trvá 
(známky !!!) 

Stream slavné dny: 
Den atentátu na Heydricha 
(27. květen) 
Den, kdy byly vyhlazeny 
Lidice (10. červen) 
Den, kdy byly vypáleny 
Ležáky (24. červen) 
Den, kdy skončilo Pražské 
povstání 
Konec druhé světové války 
v Evropě (8. květen) 
Den, kdy v Evropě skončila 
2. světová válka (9. květen) 
 
Den konference ve 
Wannsee (20. leden 1942) 
 

- obrysem mapu ČR, 
vyznač a vysvětli 
“demarkační linie” 
- 5.5. = 
- 8.5. = 
Vysvětli pojmy: 
- holocaust 
- konečné řešení 
žid. otázky (autor - 
R. Heydrich !!!) 
 
kapitoly si pročti, dá se ti 
to do souvislostí v videy, 
které jsme si pouštěli 

Se 

Př 
(1h) 

1)Chemické 
usazené 
horniny 
2)Přeměněné 
horniny 

1) str.33 výpisky 
2) str.33-35 
přečíst 

http://www.zssumice.c
z/wp-content/uploads/
2016/01/16-system_ho
rnin.pdf 
udělat stručné výpisky 

udělat nějakou 
křížovku, test, hru, 
pracovní list…. 
na téma HORNINY, 
poslat na můj mail 
(budete dokončovat 
další týden, budu 
známkovat!) 

Voj 

F  
(2h) 

Elektrická 
práce a 
příkon 

 Zaregistrujte se na 
stránce:  
interaktivita.etaktik.cz/
novy-student/22733/0
8deadfde49cc36d50f0e
6bac2458407 

zadejte svůj školní 
e-mail a heslo a 
najděte Hravou fyziku 
8. ročník, str. 45, 46. V 
levém dolním rohu 
máte nástroj tužka a 
guma, buď vyplňte 
přímo online a přes 
klávesu print screen 
okopírujte a pošlete 
mailem, nebo 
vytiskněte, vyplňte a 
pošlete na můj školní 
e-mail.  

Zhlédněte video: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=CI_
GRdj2li8, může vám 
pomoci k lepšímu 
pochopení výpočtů. 

Šm 

Ch 
(2h) 

Uhlovodíky - 
shrnutí 

 Prostudujte materiály 
od alkanů po areny: 
http://www.vyukovem
aterialy.cz/chemie/roc
nik9/org02.htm 
zadejte svůj školní 
e-mail a heslo a 
najděte Hravou chemii 
9. ročník, str. 9, 10. V 
levém dolním rohu 

Zhlédněte video: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=VP
WhKWCwi4k, 
pomůže vám lépe 
pochopit tvorbu 
vzorců.  

Šm 
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máte nástroj tužka a 
guma, buď vyplňte 
přímo online a přes 
klávesu print screen 
okopírujte a pošlete 
mailem, nebo 
vytiskněte, vyplňte a 
pošlete na můj školní 
e-mail.  

Z (2h) Globalizace str. 81-84 (pokračování 
stránek…) 
 
102-3/ B- 1,2,3,4 
             C- 1,2, 3 
             D- 7,8,17,21,22 
             E- 11-13  
odpovědi pošli na 
e-mail do 27.3.  

viz úkoly minulý 
týden 
- DDÚ - zaniklé mez. 
organizace (RVHP, 
Varšavská smlouva) 
- ref., pwp 

Se 
 
 

Ov 
(1h) 

Problémy 
lidské 
nesnášen- 
livosti 

  Prostuduj materiály 
na odkazu: 
https://slideplayer.c
z/slide/11864079/ 
udělej si výpisky 
dopředu sešitu, 
vyber si jeden z 
pojmů a udělej na 
něj referát (1 strana 
A4). Pošli e-mailem 
do pátku 27.3.  

Šm 

TV 
(2h) 

Posilování 
břišních 
svalů 
 
Švihadlo 
opak. 

  Leh na zádech 
-podpor na předloktí 
-natažené nohy 
držet nad zemí cca 
15s 
-kreslení číslic 
Sedy-lehy cca 30x 
Sklapovačky cca 15x 

Pol, Voj 

Sh 
(1h) 

Herní 
systémy 
míčových 
her 

  Podívej se na 
webové stránky: 
https://www.nejlevn
ejsisport.cz/florbal-f
otbal-baseball-baske
tbal-a-dalsi-micove-s
porty-a-185.html#fot
bal, přečti si o 
míčových sportech. 
Napiš referát v 
programu MS Word 
na 1 míčový sport, 
který si vybereš. 
Rozsah 1 stránka. 

Kašp 
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Odešli na můj e-mail 
do 27.3. 

Vv 
(2hod) 

 Ba 

 

 


