
9. ročník (týden 23. 11. – 27. 11. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Jana Klimtová  

9. A  

Pondělí: online hodina (skupina K od 8:00, skupina W od 9:00)  

Středa 

Prohlédni si pojmovou mapu Podstatná jména (v Teams – Soubory – Výukové materiály)  
a ověř si, že všechny pojmy znáš. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/635 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/636 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk9/Cesky_jazyk9.mc&pag
eord=270 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk9/Cesky_jazyk9.mc&pag
eord=145 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk9/Cesky_jazyk9.mc&pag
eord=218 

Čtvrtek: online hodina (skupina W od 10:00, skupina K od 11:00) 

Pátek: online hodina (dobrovolná konzultace od 9:00)  

Karel Poláček – čítanka str. 55 – 56 – čti a zapiš základní info  o autorovi a jeho nejznámější 
knize 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca3sdPZ6j08 

A za odměnu se můžete podívat na originální zpracování jeho povídky Edudant a Francimor – 
třeba na tento díl: 

https://www.youtube.com/watch?v=x9ITCWVHidA&list=PL9B2C9967F9ACFCEC 

 

9. B  

Pondělí: online hodina (skupina W od 10:00, skupina K od 11:00)  

Úterý 

Prohlédni si pojmovou mapu Podstatná jména (v Teams – Soubory – Výukové materiály)  
a ověř si, že všechny pojmy znáš. 



https://www.skolasnadhledem.cz/game/635 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/636 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk9/Cesky_jazyk9.mc&pag
eord=270 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk9/Cesky_jazyk9.mc&pag
eord=145 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk9/Cesky_jazyk9.mc&pag
eord=218 

Středa: online hodina (skupina W od 10:00, skupina K od 11:00) 

Čtvrtek  

Karel Poláček – čítanka str. 55 – 56 – čti a zapiš základní info  o autorovi a jeho nejznámější 
knize 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca3sdPZ6j08 

A za odměnu se můžete podívat na originální zpracování jeho povídky Edudant a Francimor – 
třeba na tento díl: 

https://www.youtube.com/watch?v=x9ITCWVHidA&list=PL9B2C9967F9ACFCEC 

Pátek: online hodina (dobrovolná konzultace od 8:00) 

 

MATEMATIKA 

Vyučující: Marcela Oujiřová 

9. A  

1. Online hodina: skupina W - pondělí v 8:05, skupina K - úterý 8:05 

2. Online hodina: skupina W - čtvrtek v 11, skupina K - středa v 10 

9. B 

1.  Online hodina: skupina W - úterý 11 55, skupina K - pondělí 11 

2. Online hodina: skupina W - čtvrtek v 9, skupina K - úterý v 9  

V pátek 27. 11. budete psát test na rovnice a soustavy rovnic, podrobnosti vám sdělím při 
online hodině. 9. A v 11:00 a 9. B v 10:05. 

V ŠS máš vypočítaný “ test-9", pošli mi řešení do Teams do chatu do pondělí 23. 11., do 
18:00, kdo nedodrží termín, bude mít 5. V PS vypočítej stranu 27,29,30, a 31, na online 
hodině si vysvětlíme. 



ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Online hodiny budou: 9. A - čtvrtek 13.00 hod., pátek - 8.00 hod. 

                                         9. B - čtvrtek 11.00 hod., pátek - 9.00 hod. 

Na hodinu si připrav: atlas ČR, sešit, psací potřeby (i černý fix či černou pastelku), papír či 
blok. 

26. 11. - budeme procvičovat podnebí a počasí v ČR + práci s atlasem. Připrav si odpovědi na 
otázky a úkoly z učebnice str. 31. 

27. 11. - začneme téma Vodstvo - rozdělení vodstva + volně tekoucí vody. 

             - zápis bude zaslán po online hodině 

Připravuj se na opakování z podnebí a počasí. Čeká nás písemné opakování. 

Kdo by měl zájem o zeměpisnou olympiádu, nahlaste se. Pokud se uskuteční, tak 
pravděpodobně formou online. Pro zájemce budu posílat přípravu. 

 

RUSKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Online  hodina bude v pondělí 16. 11. - 12.00 hod. 

                                      ve středu 18. 11. -  12.00 hod. 

Hodina 23. 11. - budeme pracovat v učebnici na str. 53, v pracovním sešitě na str. 72 – 73. 

Hodina 25. 11. - Čím jsme si podobní - slovní zásoba. Budeš pracovat samostatně - řekneme 
si vše v hodině 23.11. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 
 
Bonjour, mes amis 😊 

Uvidíme se ve video hovoru v Teams podle vašeho běžného rozvrhu.  

Vaším úkolem je a vždycky bude si samostatně projít, co jsme v hodinách dělali, opakovat si 
slovíčka (zejména jejich psaním na papír.) Všechno ostatní si povíme na hodině. 

Bonne chance 😊 Au revoir! 



NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

Online Deutschstunden: nach dem Stundenplan 

am Montag von 11.55 bis 12.40 

Revize testu z minulé hodiny, procvičování slovesa weh tun, 3. pád zájmen, porozumění 
dialogům v uč. 44. 

DÚ na ST: doplň dialogy v PS 46/1, neposílej 

am Mittwoch von 11.55 bis 12.40 

Procvičování slovní zásoby, práce s uč. str. 45. 

 

Vyučující: Karolina Scalabroni 

DU: zadání v TEAMS - školní sešit 

Online hodiny dle rozvrhu 

Uč str. 46/47 

PS str. 47/48 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Soňa Nečesaná 

Opakování na test 25. 11. Občan a právo. Učebnice 16 - 28. 

Online hodina v době rozvrhu. 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová 

Zdravím vás deváťáci.  

Uvidíme se na online hodině ve středu v 9:00.  

Připravte si sešit a učebnici. 

 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

 
Ahoj deváťáci, v první části vašich online hodin si napíšeme online test z prvků - zlato, 
diamant, grafit, síra. V druhé části koukneme na video o siřičitanech, kde bychom síru ani 
nečekali.  

Online hodina: 9. A - středa v 8.00 – test  9. B – ve čtvrtek v 8.00 - test 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

 
Příběh elektřiny - pokračujeme od živočišné elektřiny k A. Voltovi 

Online hodiny – 9. A úterý 10 h, 9. B úterý 11 h 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

 
Opakování: Mnichovská dohoda, vznik Protektorátu Čechy a Morava, světová hospodářská 
krize, nástup totalitních režimů, 17. listopad. 

Učebnice dějepisu + Slavné dny: 30. 9. 1938, 24. 10. 1929, 8. 11. 1923, 17. 7. 1918,  
15. 3. 1939, 17. 11.1939 + 1989. 

Nové: Pročti si Umění ve 20. a 30. letech. Nastuduj a překresli do sešitu časové osy 
probíraného období. Evropa, ČSR (S. 12). 

Online hodiny – 9. A čtvrtek 9 h, 9. B čtvrtek 10 h. 

 

CHEMIE 

Vyučující: Kamila Zvědělíková 

Online hodiny se shodují se stálým rozvrhem: 

9. A pondělí 3. vyučovací hodina, středa 6. vyučovací hodina 

9. B pondělí 2. vyučovací hodina, středa 2. vyučovací hodina 

Názvosloví solí-tvorba názvů ze vzorců, vlastnosti, význam a využití důležitých solí 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Kateřina Kubásková 

9A 

Monday 12:50 

Changing an appointment (2C) 

SB 24/3, 25/5, 6 

WB 19/5, 6 

Tuesday 11:00 

Revision 2C vocabulary 

SB 25/7 

WB 19/7 

HW: prepare the dialogue 

Thursday 11:55 

Speaking – Dialogue to change appointments - assessed 

Revision 2A – 2C 

  

9B 

Monday 8:05 

Changing an appointment (2C) 

SB 24/3, 25/5, 6 

WB 19/5, 6 

Tuesday 10:05 

Revision 2C vocabulary 

SB 25/7 

WB 19/7 

HW: prepare the dialogue 

Wednesday 12:50 

Speaking – Dialogue to change appointments - assessed 

Revision 2A – 2C 



Vyučující: Hana Kráslová 

1. Pročti a zapamatuj si slovní zásobu 6C,D - PS str. 77 (Generation gap), (Kids) 
2. Pročti si gramatiku k lekci 6C,D PS str.  73 /6.1, 6.2 First conditional (Podmínková 

věta 1. stupně). Souvětím vyjadřujeme něco, co se v budoucnosti může stát, ale 
nemusí. V HV používáme budoucí čas WILL, ve VV po IF používáme přít. čas prostý. 
Time clauses (časové spojky nahrazují ve větě „IF“) =  WHEN, WHILE, AS SOOS AS,  
AFTER 

3. Učebnice str. 72/4 a, b, str. 75/1, 2, 4a - pročti si instrukce, přečti si povídku, promysli 
řípadný konec. Probereme na společném setkání přes Teams ve středu 17. 6. v 9:00. 
POZOR, ZMĚNA DNE. 

4. PS str. 60, 61/4 - vypracuj, zatím neposílej 

 

Poznámka: odkaz na poslechová cvičení v učebnici: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/?cc=global&selLanguage=en 

(poslechy jsou již k nové sadě učebnic, některé věty tam mohou být trochu odlišné) 

 

9. A 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson Tuesday 11 AM 

Unit 2 B 

Classbook p. 23 The quiz ex. 6 a, b + 7 a, b  

Let´s practice conditionals type I, II – activ inspire – English proverbs and sayings 

Online lesson Thursday 12 AM 

Unit 2 C Changing an appointment 

Classbook p. 24 ex. 1 a, b + 2  Time prepositions 

Workbook p. 18 ex. 1, 2, 3, 4 

Online lesson Friday 10:05 AM 

An online test – unit 2 B Conditionals I and II 

Unit 2 C 

Classbook p. 24 ex. 3 a, b, c, d + 4 

Workbook p. 19 ex. 5, 6 

 



9. B 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson Monday 8:05 AM 

Unit 2 B  

Let´s practice conditionals type I, II – activ inspire – English proverbs and sayings 

Online lesson Wednesday 12:50 PM 

Unit 2 C Changing an appointment 

Classbook p. 24 ex. 1 a, b + 2  Time prepositions 

Workbook p. 18 ex. 1, 2, 3, 4 

Online lesson Friday 11 AM 

An online test – unit 2 B Conditionals I and II 

Unit 2 C 

Classbook p. 24 ex. 3 a, b, c, d + 4 

Workbook p. 19 ex. 5, 6 

 

INFORMATIKA (9. A) 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodina: pátek – 1x za týden! 9. A 11:55; 9. B 12:50 

Typografie (9. A i 9. B) 

Termín: 20. listopad 2020 10:00 

Pokyny 

Je potřeba se naučit základní zásady pro psaní elektronických textů (typografie). Je toho na 
internetu hodně. Je možné využít následující odkazy. 

Z těchto odkazů si vypiš důležitá typografická pravidla do svého Word on-line dokumentu 
(ten měj uložen na svém OneDrive). 

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: 

http://modry-petr.cz/wp-content/uploads/2015/10/Jak-spravne-psat.pdf  

Obecné zásady pro psaní textu: 

http://zsvelkeopatovice.cz/wp-content/uploads/2012/10/zasady.pdf  

 



Wikipedie: Typografické rady: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografické_rady  

JAK PSÁT SPRÁVNĚ TEXTY V POČÍTAČI 

http://www.tipypropc.cz/jak-psat-spravne-texty-v-pocitaci/  

V pátek bude na typografii test!!! 

Budu se ptát na jednodušší věci jako minule (základy). 

Pak se podíváme na Excel. 

Pokud ještě nemáš odevzdán dokument s úpravami stylů: zopakuj si úpravy formátu v MS 
Word (umíš použít Styl odstavce a Styl písma?) a uprav dokument níže (v Teams) a odevzdej. 

 

Nedatluj (nepovinné) 

Někdo je napřed a má již splněno, takže dokončíš procvičování prstíčků na www.nedatluj.cz 

Termín: až to bude, tak to bude, to je zatím jen dobrovolné 😊 

https://www.nedatluj.cz/jak-psat  

Pokyny 

Přihlas se (pokud už máš účet) nebo registruj (pokud účet nemáš) a začni návodem, jak 
správně psát. Začni s psaním první řady a dále pokračuj v dalších řadách kláves. Zvládni 
alespoň čtyři řady. 

 Časem později odevzdáš informaci o posledním absolvovaném kurzu, tzn. odevzdáš obrázek 
(výstřižek) s poslední dokončenou lekcí. 

 Také si můžete zasoutěžit: Soutěž v rychlosti psaní (AJ) http://play.typeracer.com  

 A na závěr si vyzkoušej simulátor starého psacího stroje: http://uniqcode.com/typewriter/  

  

ZÁKLADNÍ DESATERO pro psaní na klávesnici 

1. Mějte vždy správně umístěný počítač, především ve vztahu ke světlu  
a k vlastní osobě. 

2. K práci na počítači se vždy správně posaďte na vhodnou židli, jejíž 
nastavení jste si upravili podle vlastního těla. Ruce umístěte na 

klávesnici do základní polohy. 



3. Proveďte nastavení klávesnice tak, aby vyhovovala vašim potřebám. 
Nejlépe nastavit jako primární českou klávesnici a jako sekundární US – 

klávesnici. Výuku provádějte v nastavení QWERTZ. Přepínání mezi 
jednotlivými klávesnicemi využijí nejen uživatelé, kteří často mění 

používání programů s českým a anglickým uživatelským prostředím, ale 
i ty, jenž píšou texty, kde se vyskytují čísla. Pokud využíváte velmi často 

anglickou klávesnici, pak je výhodnější provést výuky pomocí české 
klávesnice typu QWERTY. 

4. Před zahájením výuky se seznamte se „Zásadami pro psaní na 
klávesnici“, neboť bez toho nelze výuku provádět. 

5. Při ovládání počítače pomocí klávesnice se nedívejte na klávesy. 

6. Pište stále ve stejném rytmu (možno využít metronom). Klávesy tiskněte 
bříšky prstů a vždy po napsání znaku vraťte příslušný prst do základní 

polohy. 

7. Soustřeďte se na psaní textu. Mnohem důležitější je dosáhnout menšího 
počtu chyb než větší rychlosti. 

8. Po napsání lekce se podívejte na statistické údaje a vyznačené chyby  
a uvědomte si, kde je vaše slabina. 

9. Nezapomínejte, že trpělivost přináší ovoce. Čas strávený s tímto 
programem se vám mnohokrát vrátí, vydržíte-li až do samotného 

konce. 

10. Uvědomte si, že i po ukončení výuky prostřednictvím tohoto programu 
je nezbytné udržovat a zdokonalovat svou znalost ovládání klávesnice 
 a zvyšovat jistotu prstokladu. Důležité je hmatovou metodu využívat 

nejen k psaní na počítači, ale i k ovládání počítače prostřednictvím 
klávesnice, tedy při každé činnosti na klávesnici. 

 

 

 

 

 

 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Soňa Nečesaná  
 

Dobrovolný úkol:  

A je tu další nabídka tvoření na doma! Někdy si to ani neuvědomujeme, ale v našem okolí se 
ukrývají neobyčejné poklady. Třeba v misce s ovocem a zeleninou. Nevěříte? Stačí jen 
pozorně se dívat! 

Jak na to? 

1. Vydejte se po bytě na průzkum. Úkol zní jasně: ukořistit nějaké ovoce nebo zeleninu. 

2. Rozkrojte ovoce nebo zeleninu tak, abyste získali plátek. Dejte pozor, ať se neříznete – 
nebo požádejte o pomoc dospělého. 

3. Zapomeňte na to, že tohle ovoce nebo zeleninu dobře znáte. Podívejte se na ně novýma 
očima a pozorně zkoumejte jeho strukturu. 

4. Pokuste se objevenou strukturu nakreslit. Můžete si pohrát se „zoomováním“. Ano, to je 
funkce fotoaparátu, pomocí níž zvětšujeme okolí. Lidé to ale také dovedou! Prostě semínka  
a dužinu kreslete zvětšené. 

5. Struktury můžete kreslit nebo malovat jakoukoliv technikou. Zajímavé jsou nejen barevné, 
ale i jednou barvou. Můžete dokonce vytvořit celý cyklus – různými technikami. Příklad zde: 

https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/_layouts/15/Doc.aspx?sour
cedoc=%7B03A4737D-DA35-4563-8B27-
7988ADDF694F%7D&file=kiwi%20zoom.docx&action=default&mobileredirect=true 

6. Vzniklý obrázek nezapomeňte poslat na adresu necesana@zsdobrichovice.cz a pochlubit 
se se svým výtvorem. Zadání je tentokrát na dva týdny - do 27. 11. 2020. 


