
9.Třída 
Fyzika 
Začínáme téma Napětí a Odpor. Pracovní listy k tématu budou vložené na Teamsech. 
V učebnici je to stránkách: Napětí str. 14 a 15, Odpor str.39. Zápis látky do složky (k vytištění) 
bude vložen v Teamsech.  Pro práci v Teamsech vám odešly  do Vašich mailu přihlašovací 
údaje či pokyny k přihlášení. Přihlas se, budou zde testy on-line a videovýuka.  

Informatika 
Dokončujte soutěžní úkoly do OfficeArény – zadání máte na www.soutezarena.cz – jde o 
úkol ve Wordu a v Excelu.  

Matematika 
1. skupina – učebnice str. 71, cv. 2, 4 – písemně do sešitu 
2. skupina (Machková) – pracovní list (závorky - sčítání, odčítání, násobení) 
 
Pracovní výchova, skupina 1 
Začínají práce na zahradě. V rámci zdravé procházky nebo činnosti venku koukněte kolem 
sebe, kde by bylo vhodné co ostříhat a omladit, vy co bydlíte v panelácích cestou na 
procházku nenechte ležet na zemi odpadek, co tam nechal jiný nezodpovědný občan. Dbejte 
o své zdraví.  
 
Anglický jazyk, skupina AJ1 
- opakujte si slovíčka BODY 
- zopakujte si sloveso should/shouldn´t – měl bys/neměl bys (2 cvičení online) 
- práce s textem YOU AND YOUR BODY 

1. přečtěte si text You and your body v učebnici str. 32/2 
2. text přeložte pomocí slovníku nebo Google překladače a upravte tak, aby zněl 

správně česky 
3. podle textu napište 5 vět o tom, co byste měli a neměli dělat (You should/You 

shouldn´t) 
4. překlad a věty pošlete na školní e-mail: angličtina.scholaviva@gmail.com 

 
Anglický jazyk, skupina AJ2 
Opakovat předpřítomný čas v pracovním sešitě str. 16-17, tabulky ve ŠS. PS str. 82/3A Parts 
of the body- slovní zásoba. Uč. str. 32.cv.1 – popsat lidské tělo podle čísel do ŠS, je možno 
využít i překladač. Slovíčka z PS str. 82 první část si rozdělit na více částí a procvičovat 
postupně. Potom přidávat lidské tělo. Pokud zbude čas uč. str. 29 opakovat části počítače 
 
Chemie 
 uč. str. 58 přečíst celou stránku. PS str.31. vypracovat. www.zshavl.cz plasty prezentace a 
pak si udělejte test. 
 
 

http://www.soutezarena.cz/
http://www.zshavl.cz/


Zeměpis 
Do textu se dostal šotek a nadělal pěknou paseku. Text oprav a zašli na moji e-mailovou 
adresu: haltmar@schola-viva.cz 
Plzeňský kraj je nejmenším krajem v ČR. Turisticky významnou oblastí kraje je NP Jeseníky. 
V Plzni se stékají 4 řeky – Labe, Morava, Úpa a Úslava. Z Plzně vytéká jen jedna řeka – Vltava. 
V Plzni je zastoupen potravinářský průmysl, který vyrábí čokolády. Podnik Škoda 
Transportation v Plzni vyrábí hlavně kabelky a hrábě. Na Šumavě se nachází ledovcová 
jezera. Nejznámější je Červené a Modré. 
 
Pracovní výchova - dívky 
Pokuste se zhotovit jednoduchou roušku podle internetu tak, abyste ji mohli použít. 
 
Volitelný předmět Domácnost 
Je důležité v této době jíst hodně vitamíny, proto připravte zeleninový salát podle vaší 
fantazie, zapište si recept na papír a pak mi ho ukážete. 
 
Tělesná výchova 
Rozvoj tělesné zdatnosti dle možností žáka, BEZ ZÁTĚŽE, víme, známe, s váhou vlastního těla. 
https://www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky/videos/144830986823288/¨ 
 
Výtvarná výchova 
Nakresli vašeho domácího mazlíčka. Pokud nemáte, jakékoliv zvíře dle vlastní volby. 
 
 

mailto:haltmar@schola-viva.cz
https://www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky/videos/144830986823288/

