
9. třída 

 Náplň učiva pro samostudium žáků na dny 30. 3. - 3. 4. 2020 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

ČJ 
(5h) 

Věta 
jednočlenná, 
dvojčlenná, 
větný 
ekvivalent 

Zhlédněte video: 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
3MNTOvsjn3g 
a dopředu do 
sešitů si udělejte 
krátké výpisky. 
 
Potom si otevřete 
stránku: 
https://www.umi
mecesky.cz/cviceni
-vata-jednoclenna-
dvojclenna-ekvival
ent 
Materiál 
prostudujte, 
pomůže vám 
doplnit výpisky o 
důležité 
informace. 
 
Spusťte si kvíz na 
stránce: 
https://www.prav
opisne.cz/2012/07
/test-veta-jednocle
nna-dvojclenna-vet
ny-ekvivalent-12/ 
a pošlete mi vaše 
výsledky. 
 
 

 
 
 

Udělejte si test: 
http://cestina.diktaty
.cz/cv.php?id=158&s
el=1  
Po jeho vyplnění 
zadejte moji 
e-mailovou adresu, 
vepište své jméno a 
výsledky mi odešlete. 
 
Udělejte si cvičně 
testy na druhy 
přísudků: 
https://www.onlinec
viceni.cz/exc/pub_list
_exc.php?action=sho
w&subject=Český%20
jazyk&search_mode=
search&search1=P%C
5%99%C3%ADsudek+
-+druhy#selid 
 
 

Šm 

M  
(5h) 

Lomené 
výrazy, 
užití 
podobnosti 

Lomené výrazy 

nastudujte si novou 

látku - uč. 2 str.42 : 

Rozdělení úsečky 

na určitý počet 

stejných dílů - cv. F  

(pomocná polopřímka 

může být narýsována i 

pod danou úsečkou, 

 přijímací zkoušky: 
Tentokrát  mě nahradí 
pan kolega Valášek. 
Dávejte pozor, 
otevřete škvírky a 
zacvičte si. 
Video 
 
 

Pok 
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takto rozdělujeme 

úsečku pomocí tzv. 

redukčního úhlu) 

INF 
(1h) 

Ověřování 
dat, 
informací 

Vypracuj referát na téma: Ověřování informací  
(vyhledávání informací, porovnávání zdrojů informací, falešné 
zprávy, šíření informací, zkreslování informací, důvěra v média, 
ve výroky politiků atd.) Rozsah 1 stránka. 
Žijeme v době, která překypuje stále novými informacemi v 
souvislosti s aktuálními událostmi. Je potřeba vyhledat ty 
správné informace a vytvořit si na ně svůj vlastní názor. 
Zadaný úkol odešli na e-mail do 3.4. 

Kašp 

ZNj 
(2h) 

12. lekce 
preteritum sein, 
haben 

str.46/9c - do 
Schulheftu- 
Oskenuj a pošli 
mailem nebo 
vypracuj na papír a 
vhoď do poštovní 
schránky na velké 
škole 

str. 47 - Seite 44 
zapsat do slovníčku 
 
str.43/9-doplň 
tabulku 

https://www.nemcin
a-zdarma.cz/article/2
018103001-haben-a-s
ein-v-preteritu-minul
em-case 
 

Ba 

AJ 
(3h) 

https://www.ne
wsinlevels.com 
 
https://www.esl-l
ab.com/ 
 

71 - ústně - 
procvičení slovíček 
72/3 fráze 

79 - nová slovíčka 
lekce 8 -mnohé už 
znáte, prostudujte 
neznámá 
63 - celá str. 
64/ 1,2 

Posílám vám 2 
odkazy:  
1. odkaz - různé 
zprávy ve 3 
jazykových úrovních. 
Vyber si 3 zprávy a 
přečti si je v úrovni, 
které budeš 
rozumět.(Level 1, 2, 
3) 
Pak klikni na BOOK 1 
a čti a poslouchej 2 
kapitoly Robinsona 
opět v úrovni, které 
budeš rozumět. 
Nakonec si něco z 
toho přečti nahlas. 
2. odkaz -poslechová 

cvičení -  klikni na 
Listening Activities 
a vyber úroveň (EASY, 
INTERMEDIATE...) 
sjeď dolů a vyber si 
testy dle témat a zkus 
nejméně 3 testy, jsou 
krátké.) 
Pošli mailem 
výsledky. (Když se ti 
nepovede, zkus 
znovu.) 
 

McG 
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AJ 
(3h) 

Trpný rod v 
minulém čase 

66 - přečti si 
článek , splň úkoly 
1 a 2 a řešení pošli 
mailem 

58 - vypracuj celé Práci z učebnice 
mi zasílejte 
mailem - bude 
hodnocena! 

Th 

D 
(2h) 

Evropa a svět po 
2. sv. válce 

str. 76-78 
 
pokud chceš, dívej 
se ráno na TV 
Prima na MASH :-)  

Stream slavné dny 
20. 11.   1945   86.  
Den, kdy byl 
zahájen 
Norimberský 
proces (20. 
listopad) 

vysvětli: 
-  rozdělení Německa 
- Norimberský proces 
- “železná opona” 
- “studená válka” 
- do sešitu 2 rámečky 
str.77 

Se 

Př 
(1h) 

Horniny - 
procvičování, 
opakování 

 https://www.skol
asnadhledem.cz/p
rofil/2-stupen/881
-prirodopis/399-9-
rocnik/936-hornin
y 
procvičuj tak 
dlouho, dokud to 
nebudeš mít na 
100% 

udělat nějakou 
křížovku, test, hru, 
pracovní list…. na 
téma HORNINY, 
poslat na můj mail do 
2.4. (někteří jste 
nepochopili, co jsou 
horniny, opravila 
jsem, ale je to mimo 
povinný úkol) 

Voj 

F  
(2h) 

Elektrické a 
magnetické 
pole, 
elektrická a 
magnetická 
síla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnetické 
pole cívky s 
proudem 
 
 

Zopakujte si učivo 
o magnetickém 
poli 
prostřednictvím 
videa: 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
4OnSPyCwkpA&t=
63s 
Potom si udělejte 
krátké výpisky 
dopředu do sešitu, 
vyloženě jen na 
připomenutí (co 
jsou magnetické 
indukční čáry, 
jejich zakreslení 
kolem tyčového a 
kulového 
magnetu). 
 
Prostudujte si 
materiál: 
http://www.zsnab
rezi-havirov.cz/file
s/elearning/fyzika/
9_2_elmag1.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podívejte se na 
videa, jak působí 
magnetické pole 
na cívku s 
proudem. 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=tf4289HxI1g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučte se zpaměti 
Ampérovo pravidlo 
pravé ruky. 
 
Pomoci vám může 
obrázek: 
https://www.poradte
.cz/skola/19889-amp

Šm 
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a udělejte stručné 
výpisky dopředu 
do sešitu. 

a 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=rKUP3eKc88M 

erovo-pravidlo-prave-
ruky.html 
 
 
 

Ch 
(2h) 

Deriváty 
uhlovodíků 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyslíkaté 
deriváty 
uhlovodíků 

Prostudujte článek 
v učebnici na str. 
46 - 47. Udělejte si 
stručný zápis 
dopředu do sešitů 
(hlavně žluté 
rámečky, doplněné 
o příklady 
halogenových 
derivátů neboli 
halogenderivátů a 
jejich využití). 
 
 
Přečtěte si článek 
v učebnici na str. 
48 - 49. Vypište si 
důležité informace 
o alkoholech a 
fenolech dopředu 
do sešitů.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhlédněte video o 
Alfrédu Nobelovi: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=7NEt
MSCKfq4 
 
Vypracujte úkol: 
 
Napište, jak se liší 
methanol a ethanol 
(chemickým složením 
i účinky) a jak se léčí 
otrava methanolem.  
Svou práci mi pošlete 
e-mailem. 

Šm 

Z (2h) Globalizace  - všichni si nyní 
uvědomujeme 
význam tohoto 
slova a 
pociťujeme jeho 
důsledky... 

- dodělejte si úkoly z 
minulého týdne 
- sledujte zprávy TV  
- zamyslete se nad 
významem tohoto 
slova 

Se 
 
 

Ov 
(1h) 

Duševní 
hygiena 

Projděte se v 
přírodě, 
zaposlouchejte se 
do zpěvu ptactva a 
šelestu stromů. 
(Zvuk budeme 
stejně později brát 
ve fyzice :-D). 
Vyčistěte si hlavu, 
to je váš úkol na 
tento týden.  

  Šm 

https://www.youtube.com/watch?v=7NEtMSCKfq4
https://www.youtube.com/watch?v=7NEtMSCKfq4
https://www.youtube.com/watch?v=7NEtMSCKfq4


Na jeho splnění 
bezpodmínečně 
trvám... 

TV 
(2h) 

Švihadlo - 
vytrvalostně 
 
,,Angličáky’’ 
 
 

 Provedení - přeskoky snožmo za 1 minutu 
co nejvíce přeskoků (při pokažení 
pokračujete dále a přeskoky načítáte). 
 
Provedení - stoj, dřep, vzpor ležmo, klik, 
dřep, výskok (10x ve 3 sériích, 1 minuta 
odpočinku mezi sériemi).  
 
Můžete cvičit každý den a opakování 
přizpůsobte vlastním schopnostem s 
postupným zvyšováním počtu sérií). 

Pol, Voj 

Sh 
(1h) 

Relaxace Relaxace je uvolnění těla a mysli. Nejenom po sportovních 
výkonech. Odpočiň si od starostí dnešních událostí. Pokud to 
jde, zaměř se na své oblíbené činnosti. V případě tvého zájmu 
je na webu celá řada relaxačních cvičení, která můžeš 
vyzkoušet. Nebo můžeš vyrazit ven, např. do přírody. Ale 
nezapomeň si vzít roušku. 
Hodně zdraví.  

Kašp 
 
 
 
 
 

Pv 
(2hod) 

Pokračujte všichni nadále ve tvorbě projektů (někteří již mají, i když se letos nebude 
realizovat, ostatní se zapojí také - budu hodnotit), komu to není jasné, pište!  

Voj 

 

 


