
9. třída 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Konečné 

Pracovní sešit strana 22, cv. 3.A opakovat podstatná a přídavná jména,  
slovní zásoba 3.A str. 82 - You and your body. 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Láníková 

16. 3. – 19. 3. 

- procvičovat si předpřítomný čas ve cvičeních online 

- naučit se slovíčka BODY – podle přehledu ve šk. sešitě a online 

- písemně do šk. sešitu uč. str. 32/1 – označ části těla podle čísel 

- cvičení v PS str. 24/1a, b 

Procvičování a zadání práce budou vždy na školních stránkách angličtiny 

www.scholaviva.wordpress.com 

Email pro komunikaci s žáky a rodiči: anglictina.viva@gmail.com 

 

Český jazyk – větné členy – opakovat dle obdržené tabulky - názvy, zkratky, otázky na větné 
členy 

+ větná skladba na webu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-rozbory-vet-stavba-slov 

Dějepis – svět po 2. světové válce – učebnice str. 96 – 105 

Občanská výchova – Rodina a zákony - 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_pr%C3%A1vo 

Hudební výchova – český hudební romantismus 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus_(hudba) 

Matematika 

1. skupina: Uč. str. 69/2, 3  

                           str. 70 graf funkce sinus (přečíst) + příklad 1 

2. skupina (Machková): pracovní listy (sčítání, odčítání – dodělat)  

 

Výtvarná výchova 9. třída 

Položte si několik libovolně vybraných předmětů na váš pracovní stůl a zkuste je nakreslit 
(stačí tužkou) . 
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Fyzika 

Dokončujeme proud. Číst v učebnici str. 44 – 47 seriové a paralelní zapojení. Procvičit si 
úkoly na str. 48 – 50. 

Výchova ke zdraví 

OTÁZKY K VYPRACOVÁNÍ - SEŠIT, PAPÍR 
1. Co je podle vás závislost na Internetu a jak se projevuje? 
2. Setkali jste se někdy s někým, kdo je/byl závislý na Internetu? 
3. Jak dlouho vy sami vydržíte bez připojení k Internetu? 
4. Víte, jaká věková skupina je nejvíce ohrožena závislostí na Internetu? 
5. Zkuste popsat, čím moderní doba nahrává vzniku závislosti na Internetu. 
6. Jaký je rozdíl mezi závislostí na Internetu a závislostí například na alkoholu, tabáku atd.? 
7. Víte, jak lze závislosti na Internetu předcházet? 
8. Co si myslíte o dopadech závislosti na Internetu na život člověka? 
9. Víte, jak se závislost na Internetu léčí? 
10. Jak se závislosti na Internetu odborně říká? 
 
Zeměpis 
V učebnici na str. 49 – 51 si přečti Plzeňský kraj 
V atlase si najdi – Šumava, Český les, Plzeňskou pahorkatinu, řeky Berounku, Mži, Radbuzu, 
Úhlavu,Úslavu, města Plzeň, Klatovy, Rokycany, Tachov, Sušice, Domažlice 

Přiřaď, co k sobě patří – hraniční pohoří, Plzeň, ledovcová jezera, dřevozpracující průmysl, 
kaolin, Plzeňský Prazdroj, lesy, Český les, Šumava, těžké strojírenství, Škoda Plzeň, 
potravinářský průmysl, keramický průmysl, dopravní křižovatka, Černé, Čertovo, Plešné, 
kulturní památka, Rabí 

Přírodopis 

Učebnice str. 68 - do sešitu zapsat shrnutí, otázky a úkoly vypracovat do sešitu ze str. 68 

 Chemie –učebnice – str.56 -57 přečíst Látky stvořené člověkem a Syntetická vlákna. PS str.30 – 32 
vypracovat. Na stránkách www.zshavl. Cz vyhledat plasty a projít si prezentaci a udělat si testy. 

 
Pracovní výchova 

PV – hoši 

Při vycházce do lesa si všímej dřevin kolem sebe. Jaké dřevo se na co využívá?? 

PV - dívky 

PV – pěstitelství – péče o pokojové květiny – najít na internetu, přečíst. 

Domácnost – praktická příprava pokrmů – připravte si jednoduchou zdravou svačinku. 

http://www.zshavl/


 

Německý jazyk 

• Naučit se celou slovní zásobu  v PS(pracovní sešit) str. 36 
• Číst text na str. 34 cv. 5 
• Vypracovat cvičení str.30/10, str.31/13 

 


