
9.Třída 
Zadání úkolů:20.-24.4.2020 

 
Český jazyk  
Větné členy – opakovat dle obdržené tabulky - názvy, zkratky, otázky na větné členy  
+ větná skladba na webu: https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/cj-a-literatura?stupen=2-
stupen-zs&tema=skladba 
 
Studenti na přijímací zkoušky procvičovat obdržené příručky Cermat + 
https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory 
https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-
aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A 
 
Matematika 
1. skupina: PS str. 37/20, 21, 23 písemně do sešitu  
2. skupina: Počtářské chvilky – pracovní listy 
 
Anglický jazyk, skupina AJ 1 
- pracujte s textem v učebnici str. 36 Are you a healthy eater? 
1.přečtěte si jídelníček 3 studentů a odpovězte na otázky str. 36/1A  (celé věty i se jménem 
zapište do školního sešitu) 
2.cvičení 36/2 – vypracujte podobně svůj jídelníček a doplňte, co máte a nemáte rádi, co 
obvykle nejíte nebo čemu dáváte přednost (zapište do školního sešitu) 
- procvičte si své poslechové dovednosti a vypracujte v PS str. 33/4 – doplňujte vynechaná 
slova 
- zopakujte si WHO / WHICH a vypracujte cvičení v učebnici str. 42/1A (vytvořte věty s who 
nebo which a zapište je do školního sešitu) 
Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp. 
 
Anglický jazyk, skupina AJ 2 
Naučíme se používat vztažná zájmena  WHO, WHICH, THAT - všechna mají stejný význam - 
KTERÝ 
(who se používá pro osoby, which pro věci, that pro osoby a věci) 
Prostudujte PS s.77, kapitola 3  Relative pronouns - vztažná zájmena a věty 
Vypracujte v PS str. 25 cv. 2 - doplňte who/which, pošlete na email 
Opakujte Problems and Treatments - slovní zásobu i online 
Procvičujte také na www.alfbook.cz      přístupový kód ucimesedoma  podívejte se, jak se 
přihlásit                                
Project 4 -3A,B,C Health and Safety 
Úkoly a dotazy na www.novaanglictina.cz  Napište úkoly z PS a cvičení, která jste procvičili 
online (školní stránky, Alfbook) 
Všechny úlohy jsou na škol. stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí 
úlohy 9.tř 
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Německý jazyk 
Vyrobte si kartičky na slovní zásobu 3.lekce – na jednu kartičku napište německý výraz,na 
druhou český výraz.Procvičujte slovní zásobu vytvářením dvojic. Zařaďte do kartiček i 
způsobová slovesa. 
 
Dějepis  
Svět 2. poloviny 20. stol – učebnice s. 112-119, 
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=moderni-doba-
svetove-dejiny_moderni-doba-ceske-dejiny&stranka=2 
 
Chemie  
 Na www.zshavl.cz  si ještě jednou projděte přírodní látky a prezentaci o bílkovinách. Pak si 
přečtěte v kolonce „pracovní listy“ tuky, přírodní látky, sacharidy a vitamíny – pokuste se 
ústně doplňovat odpovědi v zadaných úkolech. V učebnici na str. 68-69 si přečtěte o 
vitamínech a hormonech a do sešitu si opíšete text, který vám dám do složky. J.H. si udělá 
krátký výpis podle učebnice sám. 
 
Přírodopis 
Učivo: Základy ekologie 1, učebnice str. 91-92 
Úkol č.1:  online procvičování: 
http://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/9/zaklady_ekologie/ekologicke_spojovacky1/21_
Pr9_multi_ekologie_spojovacky1.htm 
Úkol č.2: Správné odpovědi z tohoto testu mi pošlete emailem: 
http://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/9/zaklady_ekologie/13_Pr9_doc_Ekologie_test1.
pdf 
Zpracované učivo Základy ekologie1 bude zaslán emailem + vložen do složky PŘ v M Teams. 
 
Fyzika 
Tento týden nás čeká náročnější část učiva našeho tématu – výpočty. V Teamsech budete 
mít zadané online testy (S vs P zapojení, výpočet odporů) a nový zápis látky.  Čeká nás 
postupné zjednodušování obvodů. V učebnici toto je na stránkách: 48 – 55.  
 
Volitelný předmět Informatika 
PowerPointová prezentace k tématu  (vyber si jen jedno) - koronavirus, pandemie, imunita, 
smrtelné nemoci, očkování. 
Úkol bude na celý měsíc. Průběžně posílejte své prezentace a budeme se s každým zvlášť 
domlouvat na dalším postupu. Zadání: - téma dle vlastní volby, min. 15 snímků, první snímek 
obsahuje nadpis, jméno, třídu; na každém dalším snímku bude vložený obrázek nebo 
hypertextový odkaz či video, grafická úprava dle vlastního citu a vkusu; texty přiměřeně 
dlouhé (raději kratší) a psané min. velikostí 14 (nadpisy větší).    
 
Občanská výchova  
Rodina a zákony, učebnice s. 44 – 52 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_pr%C3%A1vo 
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Zeměpis       
Po doplnění tabulky – ve žlutém políčku – se Ti objeví název kraje, který probíráme (do 
červených polí nepiš). Pracovní list najdeš také v Teamsech. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Název tepelné elektrárny postavené při řece Labi. 
2. V Pardubicích se nachází ropná rafinerie, která se jmenuje …………………….. 
3. Na Kralickém Sněžníku, nejvyšší hoře Pardubického kraje pramení řeka …………… 
4. Na území Pardubického kraje vede úsek dálnice ………………………………… 
5. Nachází se zde známý Národní hřebčín ………………………………………………. 
6. Západní částí kraje protéká řeka ………………………………………….. 
7. Ve městě se nachází Africké muzeum Emila Holuba……………………………. 
8. Poblíž Pardubic se tyčí vysoká ……………………………………………. 
9. Nejvyšší horou Pardubického kraje je ……………………………………………………… 
10. Nejdůležitějším průmyslem v kraji je strojírenský průmysl. Ve městě ………………….se 

vyrábí autobusy 
11. Pardubice jsou světoznámé výrobou sladkosti a tou je …………………………………… 
12. V Polabské nížině se pěstuje jeden druh okopanin a to jsou……………………………….. 
13. Krajským městem Pardubického kraje je město ………………………………………………. 
14. Nejdůležitějším průmyslem v kraji je průmysl ………………………………………………….. 

Pracovní výchova, skupina 2 
Na internetu si vyhledejte léčivé byliny a vyberte 5 bylin a napište k nim, na co jsou vhodné a 
jak se používají. Práci dejte do vaší složky v Teams.  
 
Hudební výchova  
Český big beat - https://lukinc.estranky.cz/clanky/beat/v-ceske-republice.html 
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Výtvarná výchova 
Při vycházkách se rozhlédněte kolem sebe, začínají kvést ovocné stromy. Nakreslete si 
rozkvetlý strom – na květy můžete použít vatové tyčinky namočené do barvy stejným 
způsobem, jakým jsme na podzim vytvářeli barevné listí. 
 
Tělesná výchova 
Tento týden si každý sám, podle svých zájmů, vyberte sport nebo cvičení, kterému se chcete 
věnovat. Na konci týdne mi pošlete na email petrapolaskova111@gmail.com odkaz nebo 
seznam sportovních aktivit. Budu se těšit. I práce ���� je tělesná aktivita. Řadu domácích prací 
zvládnete. Nezapomínejte a dbejte na osobní bezpečnost při práci i při sportování.    
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