
9. třída 

 9._náplň učiva_14. 4. - 17. 4. 2020 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuču
jící 

ČJ 
(4h) 

Druhy 
vedlejších vět 

Přečtěte si v 
učebnici 
přehled 
vedlejších vět 
na straně 80 a 
udělejte si 
výpisky 
dopředu do 
sešitů. 

Dozadu do sešitů 
vypracujte cvičení č. 7 
na straně 80. 
Nezapomeňte určit 
druh vedlejší věty.  
 
 

Udělejte si test na 
stránce. 
https://www.scio.cz/o
nlinetesty/testZdarma
NL.asp?typtestu=C9&_
ga=2.258411658.14064
58675.1586375187-312
717431.1580916197 
a pošlete mi své 
výsledky.  
 
Druhy vedlejších vět 
procvičujte na stránce: 
https://www.umimece
sky.cz/cviceni-typy-vedl
ejsich-vet 
Zadávejte si různé 
obtížnosti, od 
nejlehčích po nejtěžší. 
Zkoušejte tak dlouho, 
až budete mít 
stoprocentní úspěšnost 
:-D.  

Šm 

M  
(4h) 

Podobnost v 
praxi 

látka v učebnici : 
 
strany 44 - 48 

 

látka k procvičování (s 
výsledky) : 
 
https://www.2zskolin.cz
/studium/download/m/
m8_20_priprava.pdf 
 
 
domácí úkol : 
 

1) Stín 2 m vysoké 
tyče je 3 m 
dlouhý. Jak 
vysoká je věž, 
vrhá-li v tutéž 
chvíli stín 28 m? 

2) Svislá 
dvoumetrová tyč 
vrhá stín 2,5 m 
dlouhý. Ve 
stejném terénu 
roste smrk 
neznámé výšky, 

příklady k přijímačkám: 
 
https://www.zdenek-bu
res-matematika.cz/nane
cisto1.php.html 
 
https://www.statnipriji
macky.cz/reseni-test-ma
tematika-2019 (nejprve 
spočítej, pak kontroluj 
výsledky) 

Pok 
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jehož stín je 
dlouhý 6,8 m. 

Jak je smrk vysoký? 

INF 
(1h) 

Prezentace 
informací, zásady 
a pravidla 

Podívej se na stránky: 
https://www.ceskevelikonoce.cz/k/velikonocni-tradice/ 
http://www.milujivelikonoce.cz/cs/clanky/o-velikonocich/ 
Zhlédni videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=llceKZR0SRQ 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-den-
ukrizovani-jezise-krista-153327 
Zaměř se na to, co jsi právě zjistil/a a na to, co už o Velikonocích víš. 
Tvým dobrovolným úkolem je vytvořit prezentaci v programu MS 
Powerpoint (pokud ho nemáš, tak v jiném programu) na téma: 
Velikonoce. Odešli na email do 17. 4.  
Dobrovolné úkoly jsou známkované. 

Kašp 

ZNj 
(1h) 

Die 12. Lektion - 
pokračujeme 

 Pokračuj s opisem 
slovíček do slovníčku 
-str.  47/Seite 45 
Doplň 43/9b - pošli 
oskenované nebo 
přepiš do wordu (do 
mailu) a pošli. Pokud 
chceš  - napiš cvičení 
na papír a vlož do 
školní schránky do 
konce týdne. 

Máš - li problém s 
odesláním práce, napiš 
mi mail nebo mi zavolej 
- 722 454 261. Můžeš 
napsat zprávu přes ŠOL. 
Určitě tvou práci 
potřebuji vidět. Děkuji 
moc. 

Ba 

AJ 
(2h) 

Verb + infinitive 
or -ing (Verb 
patterns), aneb 
když se setkají 
dvě slovesa např:  
I want to go back 
to school. 
I enjoy studying. 
:-) 
 

https://learnen
glishteens.britis
hcouncil.org/gr
ammar/beginne
r-grammar/ver
b-ing-or-verb-in
finitive 
Podívejte se na 
video. 
Pod videem 
vypište slovesa, 
po kterých 
následuje 
sloveso v -ing 
formě a 
příklady vět. 
Vypište slovesa, 
po kterých 
následuje 
infinitiv to a 
příklady vět 
a slovesa 
remember a 
stop, po kterých 
mohou být obě 
možnosti. 

64 - celá str. - sami si 
zkontrolujte 

NEJPRVE si prostudujte 
gramatiku v prac. seš na 
str. 76 a pak v učebnici 
na str. 73 
POTÉ přejděte na 
webové stránky (viz. 
odstavec učebnice) a 
splňte všechny úkoly 
POTOM dokončete str. 
v prac seš. 
NAKONEC v emailu vám 
pošlu krátký testík, 
který vyplníte a 
POŠLETE MI HO ZPĚT 
MAILEM 
 

McG 
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Rozklikněte a 
udělejte si 3 
kvízy pod 
výkladem. 

AJ 
(2h) 

Trpný rod v 
minulém čase  

s. 67 - 
prostudujete si 
gramatiku ve 
WB na s. 76 - 
minulý čas 
prostý - trpný 
rod 
s. 67/3 opravte 
tvrzení 
s. 67/4 na 
základě 
informací ze 
cv.3 napište pět 
dalších vět 
s. 67/5 doplňte 
v trpném rodu, 
min. čase 

s. 59 vypracuj celou 
stranu, ve cv. 8 máte 
napsat vlastní quiz se 
třemi otázkami v 
trpném rodě v minulém 
čase 

Práci z učebnice mi 
prosím zašlete na mail, 
slovíčka ze 7. lekce 
najdete na s. 79 ve WB 

Th 

D 
(1h) 

Dekolonizace str. 83 
  4.  4.  1955 26.  
Den vraždy Martina 
Luthera Kinga (4. 
duben) 
10.  5.  1994 
Den, kdy se Nelson 
Mandela stal 
prezidentem 

= rozpad kolonií 
- 3 etapy, které země 
- vysvětli - apartheid, Nelson Mandela 
- “země třetího světa” a jejich problémy 

Se 

Př 
(1h) 

Poruchy 
zemské kůry 

uč. str. 37 -38 
přečíst 

výpisky do sešitu 
udělat podle jedné z 
prezentací (vyber si) 

https://slideplayer.cz/s
lide/3673945/ 

http://vyuka.zsjarose.c
z/index.php?action=les
son_detail&id=97 

kontrolovat budu po 
návratu do školy -  

napiš mi jen, že máš 
splněno (přečtení, 
výpisky) a zda jsi téma 
pochopil/a 
 
 

shlédni videa pro lepší 
pochopení 

https://www.youtube.
com/watch?v=D2Pal8J8
-6o 

https://www.youtube.
com/watch?v=1EvXoRg
7QKM 
 

Voj 

http://www.stream.cz/slavnedny/574019-den-vrazdy-martina-luthera-kinga-4-duben
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F  
(1h) 

Magnetické 
pole cívky s 
proudem 

Přečtěte si v 
učebnici 
(červená) 
článek na straně 
14 - 15 

Na straně 16 vypracujte 
dozadu do sešitů cv. 2, 
3, 7. Práci neposílejte, 
sešity si zkontroluji po 
příchodu do školy. 

 Šm 

Ch 
(2h) 

Aldehydy a 
ketony 

V učebnici 
prostudujte 
článek na str. 50 
- 51 a dopředu 
do sešitů si 
udělejte 
výpisky. 

Začněte si opakovat 
vzorce anorganických 
sloučenin - podle 
loňského sešitu, 
začněte oxidy a test 
opakujte, než se vám 
objeví tento výsledek - 
100%: 
https://www.eductify.c
om/testapp/?appId=3
&appLng=cs&qs=C-OV 

 Šm 

Z 
(2h) 

Typy států str. 19-20 
ref., pwp - evr. 
monarchie a 
jejich 
představitelé 

1) státy podle suverenity 
- co to znamená, schema str. 19, vysvětlení  + 
příklady 
2) státy podle hlavy státu 
- schema str.20, vysvětlení + příklady 

Se 
 
 

Ov 
(1h) 

Globalizace - 
problémy 
současného 
světa 

 Které globální problémy 
trápí svět? Vyluštěte 
anagramy a udělejte si 
na jejich základě výpisky 
do sešitů: 
 
nepolítování globál 
 
a chodbu  
 
tzn sledovaně  
 
dr homola  
 
středně lipno  
 
zarodků sjednotte  
 
i mocne 
  
Který z globálních 
problémů považujete za 
největší? Proč? Napište 
dozadu do sešitů. 

 Šm 

TV 
(2h) 

Běžecká abeceda 
 
 
 
 
 
 

Poskoky stranou, překládání, poskoky z pravé a levé nohy se 
střídavým zvedáním paží, zakopávání (patami dotek hýždí), 
předkopávání-skipping (vysoká kolena). Kombinujte otočky+změny 
směru pohybem do stran a předozadně. Stačí vám úsek cca 10m 
nebo dle možností. 
Intenzitu cvičení zkuste přizpůsobit tak, aby jste měli pocit, že jste 
pro svoji kondici něco udělali. 

Pol, 
Voj 

https://www.eductify.com/testapp/?appId=3&appLng=cs&qs=C-OV
https://www.eductify.com/testapp/?appId=3&appLng=cs&qs=C-OV
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Hod míčkem 

 
Házejte vrchem pravou i levou rukou pokud máte možnost např. 
proti zdi, plotu nebo ve volném prostoru (nezapomínejte na 
nakročení odrazové nohy). 
 

Sh 
(1h) 

Pohybové 
aktivity 

Využij možnosti uvolnění poměrů a vyraž běhat nebo jezdit na kole 
bez roušky do přírody. Zlepši si svou fyzickou kondici a uvolni mysl. 
Užij si zlepšeného počasí, vnímej sluneční paprsky a všimni si 
rozkvétajících stromů a keřů. Nepřeceň své síly. Sportu zdar! 

Kašp 
 
 
 
 
 

Vv 
(2h) 

Výtvarku nechávám na dobrovolnosti. Kdo namaluje něco zajímavého, ať mi to pošle  k 
zhodnocení, budu ráda. Téma: Jaro. 

Ba 

 

 


