9. ročník
ČESKÝ JAZYK
Vyučující: Jana Klimtová

V úterý ve 14 h sleduj pořad Škola doma na ČT1, pracuj a do komens mi napiš
sebehodnocení: Co konkrétně se ti dařilo dobře, s čím si nevíš rady (najdeš ho také
v i-vysílání ČT).
Ve SCIO máš zpřístupněný test Větné členy - vyřeš do pátku.
Urči větné členy, řešení dostaneš příští týden: učebnice str.69/6a)
Literatura:
Podívej se na film o Čapkovi Člověk proti zkáze a do literárního sešitu zapiš alespoň jednu
novou informaci ke každému následujícímu bodu:
životopisné údaje –
dílo –
něco o některém jiném spisovateli (kdo + info)
https://www.youtube.com/watch?v=DCmvVpqtp0A
Podrobnosti k zadání, rady, doporučení dostaneš denně do komens.
Materiály jsou v bakalářích: Dokumenty – Přehled – Veřejné dokumenty učitelů – Klimtová –
ČJ 9
nebo v Teams - ČJ - Dokumenty – Výukové materiály.
Nejasnosti řeš hned – piš mi v bakalářích přes komens, na školní mail, v Teams do chatu. Na
otázky a vzkazy se těším :-)

Vyučující: Radka Habešová

Téma: Souvětí a pravopis
Zdroje: učebnice str. 83 – 88, www.skolasnadhledem.cz, youtube, sciotesty
Přesné zadání, přílohy a konzultace na Teams.

ANGLICKÝ JAZYK
Vyučující: Kateřina Kubásková

“Doctor Explains What You Need to Know About Pandemics”
Please watch the video, read the text and fill in the worksheet – in TEAMS

Vyučující: Lucie Wladařová

1/ listen to this exercise and practice
https://www.learnenglishfeelgood.com/esl-passive-voice-exercise2.html
2/ watch this video, do the online exercises, NOT PDF and practice
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/passive-forms
3/ Work in TEAMS - see the document - Write the following sentence in passive voice and
use all grammar tenses - PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST
CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, FUTURE WITH WILL AND BE GOING TO
Corona virus closed our school
A challenge for you, guys - you can have 1 for homework activity

Vyučující: Soňa Nečesaná

Zadání pro tento týden:
1. Zkontroluj si práci z minulého týdne. Řešení najdeš na teams.
2. UČ 54/4 vypracuj na teams a odevzdej.
3. PS 42/1,2,3,4
4. Opakuj online. Odkaz na Teams.

Vyučující: Hana Kráslová

1. Posílám klíč k vypracovaným cvičením v PS str. 42-43, klíč najdete v příloze, v Bakalářích,
sekce DÚ
(Ti, co mi neposlali tyto stránky ke kontrole, nebo jí poslali v neděli, či dnes – zkontrolují
sami!)
2. Pročti a zapamatuj si slovní zásobu lekce 5A - PS str. 78 (Money)
3. Pročti si gramatiku k lekci 5A PS str. 71 /5.1,5.2 zapamatuj si: passive voice (trpný rod) se
tvoří sovesem TO BE (AM,ARE,IS) (WAS, WERE), (WILL BE) a příčestím trpným
významových sloves. Ty jsou buď pravdelná -ED, nebo nepravidelná (nepravidelná nejdeš
ve 3. sloupci v seznamu nepravidelných sloves)
4. Učebnice str. 56/1 Najdi slova a popiš jimi obrázky v textu, poznámky si udělej do šk. sešitu
5. Učebnice str. 56/2a Přečti si text bez poslechu a odpověz písemně do školního sešitu na 4
otázky.
Práci ofoť a pošli mi mailem do čtvrtka 26. 3. 2020
6. PS str. 44 (klíč ke cvičením ti pošlu v pátek)

MATEMATIKA
Vyučující: Anna Skotáková

Úterý – dokončit scio testy zadané minulý týden na lineární rovnice a slovní úlohy
Středa – grafy lineárních funkcí v praxi. Učebnice M 1díl, str.53/8, 54/9a, 10A
Čtvrtek – www.sciodat.cz – řešit otevřený test do hodin, opakování
Pátek – www.sciodat.cz – řešit otevřený test do hodin, opakování

Vyučující: Ladislava Srpová

Úterý - proběhne pro 9. B v 9.00 hod a pro 9. C v 10.30 hod online schůzka (webinář) v
Teams na téma funkce – základní pojmy, dovysvětlíme si některé nejasnosti. Ve 14.00 hod
sleduj na ČT1 pořad Škola doma.
Středa a čtvrtek – Lineární funkce – učebnice 1. díl, str. 44/ cv. 1, rámeček, předpis a graf
lineární funkce, PS 2. díl, str.131/ A1, A2
Pátek – SCIO test – Hranoly – objem, povrch (příprava ke zkouškám)

ZEMĚPIS
Vyučující: Hana Tomšíková

Téma - ČR -půdy - procvičení
Dú - otázky pošlu mailem - využij atlas i učebnici
Pokračovat v psaní závěrečné práce - ještě pošlu dodatečné informace vzhledem k dané
situaci.

DĚJEPIS
Vyučující: Irena Syblíková

Jan Amos Komenský – životopis

FYZIKA
Vyučující: Anna Skotáková

Černobylská jaderná elektrárna - příčiny a průběh havárie

PŘÍRODOPIS
Vyučující: Ladislava Srpová

Pročti si kapitolu o přeměněných horninách, udělej do sešitu přehledný zápis, učebnice str.
62 – 64. V Teams najdeš pracovní list – odevzdej do pátku.
Vyučující: Lenka Košťálová

V eŽK v DÚ pro vás bude připravena příloha, jak se staví dům . Postavte, pošlete buď přes
Teams nebo na mail kostalova@zsdobrichovice.cz. Hodně štěstí při stavbě. Pošli do pátku.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ
Vyučující: Ladislava Srpová

V průběhu týdne sleduj aktuální dění, mimořádná opatření u nás i v jiných zemích, diskutuj s
členy rodiny o aktuální situaci, možných řešeních i dopadech pandemie na společnost.
Vyučující: Petra Železná

Vypracuj již ve škole zadanou práci podle kritérií, zadáno v Bakalářích.
Vyučující: Lenka Košťálová

Sleduj aktuální situaci.

FRANCOUZSVKÝ JAZYK
Vyučující: Eva Škvorová

Podívej se na video
https://www.francaisavecpierre.com/expressions-en-francais-sur-la-sante/
Do sešitu si udělej poznámky o alespoň 5 slovních obratech (větách), které jsi neznal/a
a považuješ je za užitečné. Vyfoť a pošli.
Vytvořila jsem Team 9 Spécialistes en francais (z názvu je jasné, jak vás vidím ;-), který
můžeme též všichni využívat.
Bonne chance :-)

RUSKÝ JAZYK
Vyučující: Hana Tomšíková

Téma Moskva - přečíst v učebnici str. 54 cv. 6A. Vypsat z textu do školního sešitu i s
následujícím nadpisem v Rj - Památky Moskvy: Památky vypiš pod sebe.
Poslat vypracování Dú z učebnice str. 53 cv 2B .

NĚMECKÝ JAZYK
Vyučující: Petra Železná

1) V tomto týdnu se budeme učit názvy oblečení - najdi si je a přečti v PS str. 71
2) Trénuj téma počasí a oblečení na www.skolasnadhledem.cz - dole A1 - oblečení, počasí
3) Vypracuj: PS 65/7, 8
4) HA: do škol. sešitu nebo na papír nakresli/vystřihni a vlep 2 oblečené postavy (ženskou a
mužskou) a popiš u každé 5 různých oblečení/obutí s určitým členem -práci vyfoť či pošli

Vyučující: Lenka Košťálová

Napiš do sešitu tyto fráze a přelož - die Sonne scheint, es ist warm, die Blumen blühen, es
regnet oft, es donnert, es blitz, die Blätter fallen vom Baum, die Hitze sind gross, man kann
im Meer baden, es ist kalt, es schneit und friert, man kann Ski fahren.
Tentokrát neposílej.

Vyučující: Lucie Jovanovičová

V Bakalářích budou zadány tyto úkoly: napiš si do sešitu dopravní prostředky i s určitým
členem (učebnice 56/7); v PS vypracuj cvičení 9 na straně 57 (cvičení mi vyfoť a pošli na
email).
Zároveň bude v Bakalářích odkaz na Kahoot Challenge. (Použij, prosím, jako přezdívku své
jméno.)

INFORMATIKA
Vyučující: Jan Hájek

Práce zadaná v Teams. Rozvrh hodin, počtář, nedatluj.

CHEMIE
Vyučující: Kamila Zvědělíková

1/ Odevzdat LP-Příprava acetylenu (ti co doposud neodevzdali - do středy 25. 3.),
podrobnosti v Teams Chemici9. nebo v Bakalářích, složka Dokumenty/Přehled/Veřejné
dokumenty učitelů/Veřejné dokumenty/Zvědělíková/chemie/9.ročník.

2/ Téma: Deriváty uhlovodíků a halogenderiváty (vypracovat poznámky do sešitu dle
prezentace), podrobnosti v Teams nebo v Bakalářích, složka Dokumenty/Přehled/Veřejné
dokumenty učitelů/Veřejné dokumenty/Zvědělíková/chemie/9.ročník.

