
9. třída - týden 6.-10.4. 

 
Český jazyk 

Mluvnice 

- zopakujte si určování vedlejších vět ZDE 

- podívejte se v učebnici str. 69 na opakování poměrů mezi souřadně spojenými větami 

(nezapisujte, je to opakování ) a udělejte tento pracovní list ZDE. 

- a na závěr jedno pravopisné cvičení ZDE 

Sloh - tento týden opět nezadám literaturu, ale sloh. Napište krátkou úvahu na téma Co mi 

dala a vzala karanténa. Upozorňuji, že úvaha NENÍ výčet, nákupní seznam. Je to zamyšlení 

nad problémem. 

Požadovaná délka 1 x A5 (Maruška + Dominik 3/4) 

 
 

Matematika 

Zadání ZDE     Řešení PS 121-122 ZDE     Řešení slovních úloh ZDE 

 
 

Anglický jazyk 

 

Here comes the Easter! 

 

Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny! 

V PRACOVNÍ SEŠITĚ vzadu - strana, kde máte Grammar Summary. Vypracuj od Starter po 

Unit 5, šikovnější po Unit 6. 

Dobrovolné: Pusť si video: Historie 

Velikonoc. https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4 

NT 
 

Fyzika - T: do 12.4. (splnění mi napište do E-ŽK - F34 ANO) 

Pokračujte v práci z minulého týdne a opalujte se na balkónech a zahradách (max. po dvou). 

Díky RS 
 

Přírodopis - T: do 12.4. (splnění mi napište do E-ŽK - PŘ34 ANO) 

Pokračujte v práci z minulého týdne a opalujte se na balkónech a zahradách (max. po dvou). 

Díky. RS 
 

Zeměpis 

Posílám k přečtení učební materiál týkající se Zlínského kraje.   ZDE 

Na ivysilani.cz si najděte pořad „České pexeso“ o tomto kraji. 

Pro zajímavost posílám také učební text z učebnice pro 5. ročník.  ZDE 
 

Dějepis 

I nadále platí - podívejte se na film Anthropoid! Dá vám mnohem víc, než koukání do 

učebnice! 

Přečtěte a zapište Osvobozování území ČSR. Ke konci týdne opět znalostní test na atentát a 

osvobozování ČSR. 

Ptejte se! Jste jediní, o kterých skoro nevím! 
 

Chemie 

Úkoly z minulého týdne přetrvávají. 

 
 

http://www.zsbenesovnc.cz/files/Urci-VV_f6ns908o.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/files/urci-pomery.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/files/pravopis_2890y86l.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/m9_zadani_prace_od_6_dubna.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/m9_vysl_121_122.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/m9_reseni_slov_uloh.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4
http://www.zsbenesovnc.cz/files/Zlinsky-kraj-9.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/Zlinsky-kraj-5.pdf


Německý jazyk 

Zdravím všechny deváťáky a posílám další pokyny na týden od 6.4. do 10.4.2020. Pokračujte 

ve slovní zásobě 6. lekce v PS str. 62 (měli byste již umět). Slovíčka, a to především dopravní 

prostředky a předložky se 3. a 4. pádem, si procvičte v PS na str. 56 cv. 7 a dále na str. 57. 

cv.9. Abyste se nenudili, posílám ještě pracovní listy na procvičování již probraného 

učiva.   ZDE   a   ZDE 

Mějte pěkný den a nezapomeňte na jedno moudré přísloví, a to, že "PRÁCE ŠLECHTÍ". 

Příští týden budeme pokračovat. 

U některých z vás vázne i nadále zpětná vazba. S pozdravem. J.Malá 

 
 

 

 

9.třída - týden 30.3.-3.4. 

 
Český jazyk - do pátku 3.4. 11.00!!! 

Mluvnice 
- zapište si do sešitu Souvětí souřadné/podřadné + Druhy vedlejších vět (vypište POUZE 

druhy + 1 příklad, nedělejte tak podrobně, jako máme v učebnici!) 

- vypracujte cvičení 37/1 v PS (do pracáku), dále cv.2 grafy - tentokrát do sešitu. 

 

Pro ty, kteří chtějí zvládnout přijímací zkoušky v češtiny ZDE. 

Vyplňte, až budete mít hotovo stačí napsat, pošlu vám správné řešení. Tentokrát už je to test s 

vyšší obtížností, zkuste ho udělat najednou, kdo chce, může i s časovým limitem 60minut. 

 

Literatura - tentokrát nezadávám, zadávám mimořádný úkol z dějepisu. 

 
 

Matematika 

zadání ... ZDE     

výsledky 118-120 ... ZDE 

Kdo bude dělat přij. zk. na SŠ, zopakujte si látku na 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY 
 

Anglický jazyk 

Všechny Vás zdravím, z pracovního sešitu vypracujte stranu 46. 

ZDE posílám další informace. 

Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info 

NT 
 

Fyzika - T: do 12.4. (splnění mi napište do E-ŽK - F3 ANO) 

Tento a příští týden se podíváme blíže na Sluneční soustavu. Měli bychom přeci znát místo, 

kde žijeme. 

(Pozn.  - podle Pravidel českého pravopisu se píše s malým s, ovšem Česká astronomická 

společnost doporučuje psaní s velkým S.) 

Jako první se seznámíme s naší životadárnou hvězdou Sluncem - ZDE. 

Poté si podrobněji projdeme, co všechno se ve Sluneční soustavě nachází - planety 

terestrické ZDE a plynní obři ZDE. 

Jako poslední následují ostatní tělesa, tady uvidíte třeba rozdíly mezi pojmy meteoroidy, 

meteority a meteory... ZDE. 

Po prostudování prosím o zápis do sešitu... ZDE. 

http://www.zsbenesovnc.cz/files/Procvicovani.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/files/Pracovni-list.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/files/cvicny-test.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/m9_zadani_prace.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/m9_vysl_118_120.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY
http://www.zsbenesovnc.cz/files/9.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/www.jazyky-online.info
http://www.zsbenesovnc.cz/files/1---Slunce.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/2---Kamenne-planety.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/3---plynne_planety.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/4---ostatni-ve-Slun-soust.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/5---zapis-telesa-Slun-soust.zip


Mnoho dalších zajímavých informací o Sluneční soustavě najdete 

na https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava 

Děkuji za vaši práci a těším se na vás. Dejte opět vědět, že jste to udělali :-)  RS 
 

Přírodopis - T: do 12.4. (splnění mi napište do E-ŽK - PŘ3 ANO) 

Po seznámení s geologickou stavbou ČR začneme poslední velkou kapitolu týkající se 

ekologie. 

Pro tento a příští týden posílám k prostudování obsáhlejší text Ekologie - úvod a Neživé 

složky přírody ... ZDE 

Po prostudování si udělejte zápis do sešitu ... ZDE 

Děkuji za vaši práci, dejte vědět, že jste to udělali :-)  RS 
 

Zeměpis 

Posílám k přečtení učební materiál týkající se Olomouckého kraje. 

Na ivysilani.cz si najděte pořad „České pexeso“ o tomto kraji. 
 

Dějepis - do pátku 3.4. do 11:00!!! 

- přečíst a zapsat Atentát na Heydricha. Jako studijní materiál doporučuju zhlédnout 

vynikající film Anthropoid (2016), který jsem vám chtěla pouštět. 

Kdo si ho pustí, má body navíc. Spoustu věcí si zapamatujete už navždy... 
 

Chemie 

V učebnici chemie si zopakujte látku na str. 50 - 51, potom pečlivě přečtěte str. 62 až 63 a 

udělejte si jednoduché výpisky. 
 

Německý jazyk 

Milí deváťáci, v týdnu od 30.3. - 3.4.2020 vám zadávám další DÚ, a to formou pacovních 

listů v příloze na procvičování minulého času sloves SEIN a HABEN.  ZDE   ZDE 

Dále si z učebnice napište do školních sešitů zápis "Grammatik" str. 53 a 55. Postupně si 

6.lekci pročítejte, případně z vlastní iniciativy vypracujte do šk. sešitu nějaké cvičení. 

Prostřednictvím EŽ budu žádat rodiče, aby mi sdělili, zda zadané úkoly plníte. Pokud byste 

mi chtěli sami podávat informace, znovu píši svoji emailovou adresu malajar@centrum.cz, 

můžeme být v kontaktu i takto. 

Mějte pěkný den. J.Malá 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava
http://www.zsbenesovnc.cz/files/Nezive-slozky-zivotniho-prostredi.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/Ekologie-zapis.zip
http://www.zsbenesovnc.cz/files/olomoucky-kraj.pdf
http://www.zsbenesovnc.cz/files/NJ9-domaci-vyuka.docx
http://www.zsbenesovnc.cz/files/zpusobova-slovesa-9tr.doc

