
9. ročník (týden 2. 11. – 6. 11. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Jana Klimtová  

9. A  

Pondělí: online hodina (skupina K od 9:00, skupina W od 10:00) 

V Teams zadána práce Slovo z různých pohledů – termín odevzdání 13. 11. 2020 

V Teams zadán dobrovolný cvičný test pro studenty – mohou vypracovat do pátku do 14 
hodin, pak zveřejním řešení. 

Středa 

Rozbory slova:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/670 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/671 

MIUC+ ČJ 6 str. 29/5 (u slovotvorného rozboru stačí slovo základové) 

MIUC+ ČJ 7 str. 70 Test č. 13 – dej si interaktivně a do chatu napiš počet získaných bodů 

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

Pátek 

Jak se Baluška naučil lhát – povídka od J. Haška 

Přečti (ve výukových materiálech v Teams) a do sešitu odpověz na otázku: Jak se tedy 
Baluška naučil lhát? Zápis vyfoť a pošli do Teams – do chatu. 

 

9. B 

Pondělí: online hodina (skupina W od 11:00, skupina K od 12:00) 

V Teams zadána práce Slovo z různých pohledů – termín odevzdání 13. 11. 2020 

V Teams zadán dobrovolný cvičný test pro studenty – mohou vypracovat do pátku do 14 
hodin, pak zveřejním řešení. 

Středa 

Rozbory slova:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/670 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/671 



MIUC+ ČJ 6 str. 29/5 (u slovotvorného rozboru stačí slovo základové) 

MIUC+ ČJ 7 str. 70 Test č. 13 – dej si interaktivně a do chatu napiš počet získaných bodů 

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

Čtvrtek 

Jak se Baluška naučil lhát – povídka od J. Haška 

Přečti (ve výukových materiálech v Teams) a do sešitu odpověz na otázku: Jak se tedy 
Baluška naučil lhát? Zápis vyfoť a pošli do Teams – do chatu. 

 

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 12:15, skupina K - pondělí 10:50 

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

Ve výukových materiálech v Teams máš řešení z PS strana 6, 7, 16 a 17 zkontroluj si a oprav 
chyby, případné dotazy vyřešíme při online hodině. 

Ve školním sešitě máš vypočítané rovnice (7) a soustavy (4), řešení rovnic vyfoť a pošli do 
Teams – do chatu, pošli v pondělí 2. 11. do 18, řešení soustav si projdeme při online hodině. 

V PS vypočítej stranu 102, 105, 106 – jak počítat si vysvětlíme při online hodině. 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

 
Opakujeme úlohy na určení tepla při tepelné výměně.  

Zadání úloh najdete v Teams, řešte do sešitu. 

Výsledky úloh si zkontrolujeme při online hodině. 

Pátek - online v Teams: 9. A 9.00 - 9.30h, 9. B 9.30 - 10.00h 



ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Bude zaslán zápis z karpatské části našeho území. Ukazuj si dané celky v atlase. 

Přečti si v učebnici text str. 25 - 28 včetně textu k obrázkům na liště. 

Odpověz celou větou na otázky: 1) Mezi jakými celky tvoří hranici Pavlovské vrchy? 

                                                          2) učebnice str. 28 ot. 4 - úkoly a cvičení 

Bližší informace budou v ZADÁNÍ v Teams. Odpovědi zašli do 6. 11. 2020 do 16:00 hod. 

Připravuj se na opakování z České vysočiny - hlavně na práci s atlasem. 

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

 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Totalitní režimy 2 

Zopakuj si: 

1. Který totalitní režim vznikl v Itálii a kdo byl v jeho čele? 
2. Jak se dostal Hitler do funkce říšského kancléře v Německu? 
3. Jak se projevoval totalitní režim v Německu? 

Přečti si v učebnici kapitolu SSSR-první socialistický stát na světě a odpověz písemně do 
sešitu na otázky: 

1. Co se stalo při VŘSR v Rusku? 
2. Kdo byl Lenin? 
3. Jak v Rusku vystupoval Stalin? 
4. Jaká opatření dělal Stalin při budování socialismu v SSSR? 
5. Jak trestal neposlušné rolníky? 
6. Zamysli se, jestli rozumíš pojmům: kolektivizace, kolchozy, gulagy, industrializace. 
7. Co si o tom myslíš? 

Shlédni dokument: 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10011309/den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17-cervenec 

Online hodina bude v pátek: 9. A v 9:30, 9.B v 9 h. 

 



RUSKÝ JAZYK 

Vyučující: Hana Tomšíková 
Zdravím ruštináře. 

V tomto týdnu budeme pokračovat nákupy v obchodě. Do školního sešitu napiš cvičení 8  
z učebnice str. 42. U každé věty napiš 2 věci. Větu začni vždy na nový řádek. Nápovědu máte 
na další straně. Vzor pro psaní  v Čj: 

Supermarket 

Zde je možné koupit čaj, mouku. 

Obuv 

Zde je možné koupit kozačky, botasky. 

Dále nás čeká úkol napsat dopis o nákupech. Podrobnosti k němu budou v ZADÁNÍ v Teams. 

Vše odevzdat do 6. 11. 2020 do 16 : 00 hod. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 
 
Bonjour, mes amis 😊 

Uvidíme se ve video hovoru v Teams v pondělí ve 12h30 hodin.  

Poslechni si příběh ze cv. č. 4 a, b na str. 52 v učebnici (ve zdrojích v Teams). Zjisti si, co 
znamenají aktivity 1. -7. z tabulky. Poslechni si znovu a tužkou vyznač do tabulky, kdo ze tří 
dětí mluvil o které aktivitě. 

Do cv. 4 b doplň z poslechu chybějící slova. Ta mi pošli v Teams.   

Bonne chance 😊 Au revoir! 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná 

Samostatná práce (pondělí):  

1) Arbeitsb. 43/2, 3, 4 

2) Lehrb. 39/9a – Ordinalzahlen 

Do svého sešitu si napiš otázku: Welcher Tag ist heute? Vymysli 6 různých dat - např. 15. 
října - a tvoř věty s řadovými číslovkami podle vzoru ve cvičení. 

Online Deutschstunde: am Mittwoch um 11.55 Uhr 



Plán hodiny: 

1) kontrola a zkoušení zadané práce na pondělí 

2) Lehrb. 41 - neosobní podmět man 

DÚ: In der Schule – vypracuj a pošli odpovědi na toto téma podle připraveného zadání v 
Teams 

Dobrovolný úkol: Soutěž o nejzdařilejší vtipný komentář k obrázku - termín odevzdání bude 
ještě prodloužen 

 

Vyučující: Karolina Scalabroni 

Online: Středa 12h 

Hausaufgabe:  

6 vět: kann man 

6 vět: darf man  

Opakuj si gramatiku a slovíčka 4 lekce – 4. 11. píšeme test. Podívej se také na cvičeni, které 
jsme dělali v PS. 

Zahraj si: 

https://kahoot.it/challenge/04903720?challenge-id=aa464344-b3f8-457e-ae85-
bfde0cba952a_1603524909204 

https://kahoot.it/challenge/03738979?challenge-id=aa464344-b3f8-457e-ae85-
bfde0cba952a_1603525081116 

Společně: Uč str. 35, 36  PS str. 46/1, 2 

 

 
 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Soňa Nečesaná 

Smlouvy: Pročti v učebnici stránky 25 - 27. Zapiš do sešitu Shrnutí - 27 dole. 

V Teams úkol - otázka ze strany 27. 

TH+VOZ v teams vždy v pátek od 10h. 

 

 



Vyučující: Lucie Jovanovičová 

Zdravím vás deváťáci. Na poslední hodině ve škole jsme probírali téma státního občanství. 

Rovněž víte, že každý občan má svá práva a povinnosti. 

o Na úvod si do sešitu napište nadpis právo a vysvětlete následující pojmy: právní stát, 

právní řád, zákonnost, právní jistota obyvatel, právní vědomí. Ke každému pojmu si 

napiš 3 informace. 

o Dále si opiš shrnutí z učebnice str. 19 dole. 

Zápis mi do pátku vyfoťte a pošlete do zadání v Teams. 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Online hodina v úterý 9. A v 10.00, 9. B v 11.00 

Ahoj deváťáci, 

V online hodině nás čeká prezentace nerostů zlato, diamant. Podrobnější informace v Teams. 
Body prezentace – Jak v přírodě vzniká, jak se získává, těží?, světová naleziště + u nás?, 
využití, zajímavosti, video. Text si ve dvojici rozdělíte a naučíte zpaměti, všechny pojmy  
a procesy budete umět vysvětlit tak, aby je pochopili vaši spolužáci. 

 

CHEMIE 

Vyučující: Kamila Zvědělíková 
Chemici, na minulé online hodině jsme probrali názvosloví kyselin. Vaším úkolem bylo ověřit 
si znalosti=vypracovat zadané vzorce. Někteří z vás zvládli také tvorbu názvů kyselin z jejich 
vzorců (moc chválím).  Tvorbu názvu kyseliny z jejího vzorce probereme na následující online 
hodině. Opět máte v prezentaci zadané úkoly, tzn. 10 vzorců pojmenovat, 10 vzorců z názvů 
kyselin sestavit. A opět trvám na pomocných výpočtech. Prezentace kromě úkolu obsahuje i 
významné kyseliny. Do sešitu si uděláte poznámky z prezentace, včetně chemických rovnic.  

Na online hodinách (9. A ve středu 11:00 - 11:45, pro 9. B v pondělí 9:00 - 9:45) zopakujeme 
názvosloví kyselin. Vše shrneme, čeká nás test znalostí kyselin.  

ÚKOLY: nejpozději do středy 4. 11. do 12. hodiny pošli chybějící úkoly, tzn. laborku na pH, 
vzorce oxidů a vzorce kyselin.  A do pátku 6. 11. pošli úkol z tohoto týdne (10 vzorců a 10 
názvů kyselin). Tuto práci zapiš do sešitu, vyfoť a ulož v Teams nebo pošli na email 
zvedelikova@zsdobrichovice.cz. Těším se na vaše práce. 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Kateřina Kubásková 

9A 

Monday – online session, 12:50 

Ambitions – new vocabulary, reading, speaking 

SB 20/1, 2, 3 

WB 14/1 

Thursday - online session, teams at 12:00 

Ambitions – talking about the future 

SB 21/5, 6, 7, 8 

WB 15/4ab 

Friday  

Test Unit 1 – in ZADÁNÍ v TEAMS. The test is going to be open on Friday from 8:00 to 18:00. 
Work by yourself.  

  

9B 

Monday  

Test Unit 1 – in ZADÁNÍ v TEAMS. The test is going to be open on Monday from 8:00 to 
18:00. Work by yourself.  

Tuesday - online session, teams at 10:00 

Ambitions – new vocabulary, reading, speaking 

SB 20/1, 2, 3 

WB 14/1 

Wednesday - online session, teams 13:00  

Ambitions – talking about the future 

SB 21/5, 6, 7, 8 

WB 15/4ab 

 

 

 



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) 

 

Vyučující: Lucie Wladařová 

9. A 

Online lesson TUESDAY 3. 11. 12:00 

A test unit 1 – the evaluation 

A project – MUSIC - The projects´ evaluation and oral presentation of your favourite music 
bands, singers 

Unit 2 A Classbook page 20 ex. 3 – read and listen to the story - answer the questions  

                Workbook page 14 ex. 1 – what are their jobs? 

See ZADÁNÍ in Teams 

 

9. B 

Online lesson WEDNESDAY 4. 11. 8:45 AM 

An online test – unit 1 

WORKBOOK page 14 ex. 1 – see ZADÁNÍ in Teams from Tuesday 3. 11.  

Online lesson FRIDAY 6. 11. 11 AM 

A test correction/evaluation 

Unit 2 A Jobs – CLASSBOOK page 20 



INFORMATIKA (9. A) 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodina: pátek 12:00 (1x za 14 dní se střídá skupina A a B jako ve škole) 

Dokonči na kpbi.cz 10 lekcí a odevzdej diplom ze základního kvízu, pak se pusť do kvízu plus. 
Odevzdávej vše v Teams (jako vždy). 

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

Kraje pro bezpečný internet 

Termín: 9. říjen 2020 23:59 (možné odevzdat později) 

Pokyny 

Soutěžní kvíz I letos se žáci naší školy zapojí do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný 
internet a mohou vyhrát hodnotné ceny! Cílem je opět splnit kvíz na 100 % a získat diplom a 
ten odevzdat. Do soutěžního kvízu se dostaneš na stránkách kpbi.cz. Pokud ještě nemáš účet, 
zaregistruj se se školním e-mailem a nezapomeň, musíš správně zvolit naši školu. Pokud ti 
není 15, musíš vložit tel. nebo email rodičů, aby ti povolili založit účet. Diplom odevzdej jako 
obrázek nebo v pdf (z OneDrive).  

Shrnutí úkolu:  

1) Splnit jednotlivé kurzy 1 až 10 a shlédnout videa (nově i Pozor na kyberprostor) 

2) Zvolit kvíz pro starší 13 let  

3) Opakovat test, dokud není splněn na 100 %  

4) Uložit si diplom s názvem souboru svého jména na OneDrive  

5) Odevzdej soubor diplomu do práce studenta níže 

Kraje pro bezpečný internet Kvíz PLUS 

Termín: 30. říjen 2020 0:59 

Pokyny Kvíz PLUS: 

Po odevzdání diplomu tě čeká další kvíz – Kvíz PLUS. Ten už je náročnější a máš jen 3 pokusy 
jej zvládnout.  

Odevzdej splněný Kvíz PLUS (diplom) a můžeš se účastnit finále o hodnotné ceny! Cílem je 
opět splnit kvíz na 100 % a získat diplom a ten odevzdat (stejným způsobem jako minule). 

Pokud kvíz nezvládneš ani na poslední pokus, pomocí aplikace výstřižky odevzdej obrázky 
špatných odpovědí z nejlepšího testu a obrázek celkové tabulky správných a špatných 
odpovědí. 

Na otázky, u kterých si neznal(a) odpověď, použij webový vyhledávač nebo se podívej znovu 
do kurzu, možná tam najdeš odpovědi. Budeš zas o něco chytřejší :-). 



Zkroť net. Hned! a Pozor na kyberprostor 

Termín: 6. listopad 2020 23:59 

Po odevzdání diplomů se podívej na videa seriálu "Zkroť net. Hned!" a "Pozor na 
kyberprostor" na kpbi. Použij ve třídě sluchátka, doma jak chceš... :-) 

Pak si napíšeme test! 

 

Nedatluj 

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 (9. A, B) 
 

Dobrovolný úkol: Práce s fotografií 

Určitě už jsi někdy pracoval/a s digitální fotografií a zkoušel/a nějaké úpravy. 

Tvůj úkol bude upravit portrétovou fotografii, buď svojí, nebo někoho jiného. Každý člověk 
má trochu jinou pravou polovinu obličeje a trochu jinou levou. Pokud dáš dohromady dvě 
pravé a dvě levé, uvidíš podobné osoby, ale přesto rozdílné. Práci zkusíš v programu 
malování a pošleš na mail necesana@zsdobrichovice.cz 

Postup - Otevři fotografii v programu malování, tažením myši si z původní fotky zkopíruješ 
výběr pravé poloviny a přeneseš tažením vedle, výběr překlopíš vodorovně a posuneš 
vpravo, zopakuješ znovu vložit a posuneš výřez tak, aby pasoval k překlopené polovině. 
Proces zopakuj i s levou půlkou.  Inspirace níže: 



https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/EWeTvm1dNCFBgl2jnbQL3
ucB_TmyQabJr17ms6XupXbP8Q?e=kmGvqY 

Hodně zdaru a zábavy. 

 

 


