
Učební plán 9. třída 

Český jazyk: 

Český jazyk -9.ročník 

MLUVNICE 

Téma: souvětí souřadné, významové poměry mezi větami hlavními, složité souvětí a jeho 
grafické znázornění, významové poměry mezi vedlejšími větami 

Pomůcky: učebnice Hravá čeština 9 a pracovní sešit Hravá čeština 9, sešit, pracovní listy 
(není třeba tisknout, lze vypracovat do sešitu) 

 Souvětí souřadné a významové poměry mezi větami hlavními 
 Výklad: učebnice str.83 (zelené pole) – stručný přehled do sešitu, pokud 

máte, využít přehledy z loňska. Zásadní způsob, jak zvládnout poměry mezi 
větami, je naučit se zpaměti příslušné spojky u každého poměru (seznam 
v učebnici bohatě postačí).  

 Přikládám trochu teorie k doplnění výkladu v učebnici (níže) 
 UČ str.83/cv.6  (viz Trochu teorie níže) 
 UČ str.84 /cv.8 – a), b), c) 

 Přiložený pracovní list Souřadné souvětí-významové poměry 
 Významové poměry mezi větami vedlejšími (a mezi několikanásobnými větnými 

členy) 
 Výklad UČ str.84 (zelené pole) + Trochu teorie 
 UČ str.84/cv.2 a str.85/cv.5 a) (na větné členy) 
 Pracovní list Významové poměry mezi vedlejšími větami 

 Složité souvětí 
 UČ str.86 /cv.2 a), b), c) 
 PS str.36 –Složité souvětí /cv.1,2,3,4 

Řešení některých zadaných úloh zašlu přímo na e-maily žáků. 

SLOH 

Téma: životopis 

 Pracovní sešit – předposlední stránka Životopis (Slohové útvary dle výběru žáků) – 

cv.1 podle textu vytvořit životopis vypravěče článku 

 Vytvořit vlastní životopis – představ si, že je rok 2040. Co jsi vystudoval/a, kde 

všude jsi pracoval/a, jaké máš dovednosti ? Jaké jazyky umíš, jak jsi na tom 
s počítačem, jaké jsou tvé zájmy ? Zkus uvést skutečné školy nebo 
zaměstnavatele, ale fantazii se meze nekladou. 

Vytvoř strukturovaný životopis (=formulář)  podle vzoru v pracovním sešitě (ve Wordu) nebo se 
inspiruj na webových stránkách jako jsou např. https://www.zivotopisy.cz nebo 

https://www.zivotopisonline.cz a další, na kterých najdeš, co v životopisu nesmí chybět. 
Životopis by měl ideálně být na jednu stránku, písmo cca 12 a měl by být upravený. Můžeš 

přiložit svou fotografii. Hotový životopis odešli na vohrnova@zszbuch.cz, konečný termín 
5.dubna. Práce bude hodnocena známkou. 
 

LITERATURA 

 Čtenářská dílna – březen je měsícem knihy, využij volného času a čti. Výzva – 

přečteš alespoň 20 stránek ? 

Trochu teorie k doplnění výkladu: 

https://www.zivotopisy.cz/
https://www.zivotopisonline.cz/
mailto:vohrnova@zszbuch.cz


 Připomínám znaménka, kterými značíme významové poměry: 
Slučovací   +  stupňovací          odporovací  x      vylučovací             příčinný      důsledkový 

 
 

 Ke cvičení 83/6 -poměr důsledkový uvádí  skutečnosti ve správném pořadí (proto 
ho značíme šipkou směrem doprava )  

Pršelo (skutečnost),  a proto jsme utíkali domů(důsledek toho, co se dělo) 
Poměr příčinný uvádí nejprve následek a pak vysvětluje příčinu. Příčina odkazuje na první větu, 

proto jej značíme šipkou směřující doleva, k začátku: ) 

Utíkali jsme domů (následek),   neboť pršelo. (příčina, proč utíkali) 
Ve cvičení si nejprve najděte důsledkové spojky a pak je nahraďte příčinnými. Věty v souvětí si 

obvykle vymění pořadí. 
 

 Interpunkce – čárky píšeme před všemi souřadícími spojkami s výjimkou poměru 
slučovacího ! Věty v poměru slučovacím jsou odděleny čárkou pouze v případě, že 
neobsahují žádný spojovací výraz, např. Chápu to, nezlobím se. 

Někdy také pomůže přečíst si větu nahlas. Kde klesnu hlasem, napíšu čárku (spíš metoda pro 
čtenáře) 
 

 U spojky nebo je třeba rozlišovat poměr slučovací a vylučovací.  
Jako vylučovací označíme poměr, když uvedené skutečnosti nemohou nastat současně (prostě si 

musím jednu vybrat), např. Buď se začneš chovat slušně, nebo budeš mít zákaz hraní na 
počítači. Pak napíšeme před spojkou nebo čárku. 

Jako slučovací označíme poměr, když možnosti mohou nastat obě, např. Objednám si horkou 
čokoládu nebo zákusek. Zde čárku nepíšeme. 

V mnoha případech je to obtížné stanovit, záleží na situaci (kontextu). Důležité je umět to 
odůvodnit. 
 

 Poměry mezi vedlejšími větami – určujeme pouze v případě, že věty vedlejší splní 
dvě podmínky: 1) se vážou obě na stejnou větu řídící (obvykle hlavní), a 2) jsou to 
věty stejného druhu, například obě přívlastkové. Tyto věty vedlejší mají svou 
spojku podřadící, která určuje jejich druh, a pak je mezi nimi jedna ze spojek 

souřadících, které jinak používáme mezi hlavními větami. 
Např. Nerada dělá činnosti, které ji nebaví a které dokonce ohrožují ostatní. 
  H1   V1  V2 

V tomto souvětí se obě věty vedlejší váží na H1, obě jsou přívlastkové (spoj.výraz které) a jsou 
spojeny spojkou a dokonce – která vyjadřuje poměr stupňovací. Graf souvětí by tedy 
vypadal takto: 

  H1  

 

 
   V1          V2  

 

 Graf souvětí – připomínám, že známe dva typy grafu: 
 Řádkový – píšeme do řádky včetně čárek a spojek 
 ,,čtverečkový“ – zakreslíme i vazby mezi větami, poměry značíme 

znaménkem, spojka se obvykle neuvádí 
 Větu hlavní značíme H (nebo VH), větu vedlejší V (nebo VV), spolu s číslem, 

které určuje pořadí věty v souvětí 
 Nejprve si spočítáme věty, pak je vhodné si označit hlavní a vedlejší (nebo 

napsat řádkový graf). Jak se na sebe věty vážou, zjistíme pomocí otázek 
(větou řídící se ptáme na závislou). Otázkami zároveň zjistíme i druh VV. 



 

Příklad souvětí: Mám tě rád, ale nebudu ti pořád říkat, že jsi úžasná a že máš tak krásný úsměv, 
který nikdo jiný nemá. 
 

Řádkový graf: 1H, ale 2H, že 3V a že 4V, který 5V. 
 

,,čverečkový“ graf:  1H  x   2H  

      

3V předmětná + 4V předmětná  

 

 
        5V přívlastková 

 

  Co ti nebudu říkat ? → že jsi úžasná a že máš tak krásný úsměv 

  Jaký máš úsměv ? → který nikdo jiný nemá 

 

 

 

1.  

 Byl jsem za ním, jenže jsem ho nezastihl. 
 Nejen že to neudělal, nýbrž nás i varoval. 
 Souhlasím s tebou, je to pravda. 

 Neumí počítat, neumí dokonce ani myslet. 
 Buď přijmeš moje pravidla, nebo už tě nechci vidět. 
 Nekřič, vždyť už běžím. 
 Je to vegetarián, tudíž si objednal tofu se zeleninou.    
 Dělali hrozný rámus, a tak vůbec neslyšeli zvonění.   
 Byli dobří přátelé, však se také znali už dvacet let.    
 Šel jsem si lehnout brzy, ale nemohl jsem spát.   
 Nemám rád vtipy, dokonce se jim ani nesměji.    
 Sice nemá ráda čokoládu, ale přesto dort ochutnala.   

 

2. Rozhodni, zda je v  následujících souvětích správně interpunkce. Pokud je 
chybně, oprav ji. 

 Měl jsem narozeniny, a dostal jsem od babičky dost peněz.  

 Koupil jsem si nový tablet, ale vůbec  nefungoval.   

 Šel jsem ho reklamovat, protože byl dost drahý ale neuspěl jsem. 

 Jestli jste to někdy zkoušeli  tak víte, jaká je to zábava. 

 Prodavač byl sice protivný, ale já se nedal. 

 Abych ho postrašil nechal jsem si zavolat vedoucího. 

 Vedoucí byl protivný také, dokonce byl ještě nepříjemnější než prodavač. 

 Už jsem toho měl dost, nechtěl jsem to, však vzdát. 



 Přestože se chovají hrozně mám právo na reklamaci a také to dokážu. 

 Sdružení obrany spotřebitelů na které jsem se obrátil, mi hodně pomohlo. 

 Své peníze jsem nakonec získal zpět, ba dostal jsem i písemnou omluvu od 

prodavače. 

 

3. Hvězdičkou označ souvětí, která obsahují více než dvě věty. 
 

4. Zakroužkuj souvětí souřadná (obsahují více vět hlavních) 

 

5. Napiš graf těchto souřadných souvětí – s využitím symbolů pro poměry (vedle 
textu) 

 

6. Dokážeš určit druhy vedlejších vět ? Podtrhni je a druh napiš nad ně. 
 

7. Vymysli podobný příběh o šesti souvětích. Musíš alespoň jednou použít věty 
v poměru slučovacím, stupňovacím a odporovacím. 

 .........................................................................................................................

........................... 

 .........................................................................................................................

........................... 

 .........................................................................................................................

........................... 

 .........................................................................................................................

........................... 

 .........................................................................................................................

........................... 

 .........................................................................................................................

........................... 

 

8. Rozhodni, zda se jedná o poměr slučovací či vylučovací. Podle toho doplň 

interpunkci. 

 Buď poletíš na dovolenou letadlem nebo pojedeš autobusem. 

 Koupím si Big Mac nebo si objednám Chicken McWrap. 



 Buď si uklidíš pokoj nebo budeš celý den bez mobilu. 

 Obléknu si ten modrý svetr nebo si vezmu tu červenou mikinu. 

 Buď budete poslouchat nebo dostanete poznámku. 

 Buď poslouchá hudbu nebo píše sms. 

 Buď vstanu v sedm nebo budu spát až do oběda. 

 

9. Doplň do textu interpunkci a urči poměry mezi větami hlavními (napiš grafy 

souvětí). 

 Chvíli bloumal po nádraží a pak se rozhodl. Pojede domů uvidí zase rodiče a sestru 
a možná potká  

 i Romana kterému ještě dluží vysvětlení. Šel se zeptat kdy mu jede příští vlak. 
Pokladní byla  

 ochotná ale měla pro něj špatné zprávy. Nejen že dnes už nic nepojede ale i zítra 
jede spoj až 

  večer. Měl tedy dvě možnosti. Mohl se vrátit do hotelu nebo mohl zkusit autobus. 
Neměl moc  

 peněz ani se mu nikam nechtělo avšak nakonec se odhodlal. 

 

Významové poměry mezi vedlejšími větami 

1. Podtrhni v každém souvětí věty vedlejší.  
2. Urči jejich druh 

3. Zakroužkuj spojku, kterou jsou spojeny. 

4. Ke každému souvětí napiš graf (čtverečkový) včetně symbolu pro poměr mezi 
větami 

 

 Rád by šel na univerzitu, aby měl vyšší vzdělání a aby si mohl více vybírat 
zaměstnání. 

 

 

 Všichni mu tvrdí, že vysokou školu nepotřebuje, ale že tím nic nezkazí. 
 

 

 Protože je z toho zmatený a dokonce se neumí sám rozhodnout, rozhodl se dát na 
náhodu. 

 

 Hodil si mincí, kterou schovával v zásuvce a která patřila jeho prababičce. 
 

 

 Mince ovšem zůstala stát na hraně, a tak mu došlo, že se musí přece jen 
rozhodnout sám a že nemá smysl spoléhat na osud. 



 

Anglický jazyk 

Opakování slovní zásoby 3. lekce, úvod do 4. lekce. 

- Slovní zásoba 4. lekce 

- Gramatický rámec 4. lekce-sloveso +ing nebo infinitiv, pracovní sešit str. 78 vysvětlení 
gramatiky – přepsat do gr. sešitu 

- Učebnice str. 44,45,46 přečíst texty, vypracovat ústně  
- Pracovní sešit 34,35 

- Pomůcka, vysvětlivky: https://www.jazyky-online.info/ 

Po návratu do školy bude zadaná práce zkontrolována, popřípadě oznámkována. 

 

Německý jazyk  

Opakování rozkazovacího způsobu a budoucího času, opakování slovní zásoby a nová slovní 
zásoba modul 5, lekce 2. vedlejší věta s weil.  

- Vypracovat do gr. sešitů a doplnit vysvětlivky – učebnice str. 89.4 

- Vysvětlení on line http://i-lector.com/clanek/vedlejsi-vety/  

- Pracovní sešit str. 41,42,43. 
- https://www.jazyky-online.info/ 

 

Po návratu do školy bude zadaná práce zkontrolována, popřípadě oznámkována. 

 

 

 

Dějepis  

Milí žáci, zdravím vás všechny! 

 Využívejte již zadané PL. 
 Pokud nemáte možnost vytisknout si PL, pište si poznámky do wordu, na papír, případně si zaveďte 

sešit.  
 Sledujte e-mail, pokud to bude potřeba, budu posílat doplňující informace. Můžete se na mě také 

kdykoliv obrátit (e-mail borusikova@zszbuch.cz, skype) 

 

Co byste měli mít již hotové (minimálně)? 

 

1) Svět po 2. světové válce (uč. s. 94-97 + PL); doplňující materiál k učivu: www.slavne-dny.cz (1945 – Den, kdy byl 

zahájen Norimberský proces) 
 

2) Počátek studené války (uč. s. 102-103 + PL); www.slavne-dny.cz (1947 – Den, kdy začala studená válka, 1948 – Den, 

kdy začala blokáda Berlína, 1949 – Den, kdy bylo založeno NATO) 
 

A teď pokračování: 
 

https://www.jazyky-online.info/
http://i-lector.com/clanek/vedlejsi-vety/
https://www.jazyky-online.info/
http://www.slavne-dny.cz/
http://www.slavne-dny.cz/


1) Československo po II. světové válce 1945-1947 (uč. s. 98-101 + PL, který zařazuji za tyto pokyny, viz níže); doplňující 
materiál k učivu: na internetu vyhledat informace o odsunu Němců (ideálně různé vzpomínky pamětníků na 
www.pametnaroda.cz), a pak zaujmout postoj k této problematice, tím, že se přikloníte k některému z nabízených 
názorů a samozřejmě uvedete argumenty, které vaše tvrzení zdůvodní! Práci vypracujete písemně a pošlete e-

mailem do 3.4. 2020. 
Odsun Němců – 4 názory:

 
 

Pro zájemce (doporučuji!) film Habermannův mlýn, případně dokumentární film Habermannův mlýn (týká se 
problematiky odsunu Němců, oba filmy volně přístupné na www.youtube.com) 

 

 

2) Českoslove  Československonsko po  II. světové válce – Únor 1948 (uč. s. 106-107 + PL); doplňující materiál k učivu: 
www.slavne-dny.cz (1948 – Den, kdy došlo ke komunistickému převratu, 1948 – Den, kdy zemřel Jan Masaryk, 
1948 – Den přijetí zákona o táborech nucených prací. 

 

 

3)  Československo po II. světové válce – Poúnorové Československo a padesátá léta (uč. s. 108-111); doplňující materiál 
k učivu: www.slavne-dny.cz (1949 – Den Číhošťského zázraku, 1950 – Den, kdy byla popravena Milada 

Horáková, 1952 – Den, kdy začal proces s Rudolfem Slánským), www.youtube.com (Plzeň 1953) 

 

 

Československo po II. světové válce – 1945-1947 

(Učebnice str. 98-101)  

OBNOVA REPUBLIKY 

 změna hranic      

Na mapě vyznač a pojmenuj území, které Československo po válce postoupilo Sovětskému svazu. 

 

ODSUN NĚMCŮ   

Myšlenková mapa – příčiny odsunu:      

 

 

http://www.pametnaroda.cz/
http://www.youtube.com/
http://www.slavne-dny.cz/
http://www.slavne-dny.cz/
http://www.youtube.com/


 
 

 
 

 tzv. divoký odsun (až do podzimu 1945) 
 řízený odsun pod dozorem spojenecké Kontrolní rady (1946)  

 

Celkem byly vysídleny cca 3 mil. obyvatel. 

 

K zamyšlení: Byl odsun nutný, spravedlivý, humánní? Ovlivnil česko-německé vztahy? Je správné 
se za tento akt omluvit? 

 

POTRESTÁNÍ VÁLEČNÝCH ZLOČINCŮ A KOLABORANTŮ 

 mimořádné lidové soudy, národní soudy 

 

Doplň informace o poválečném osudu K. H. Franka, J. Tisa a E. Háchy: 

K. H. Frank

 ..................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

J. Tiso

 ............................................................................................................................................................................

...... 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

E. Hácha
 ............................................................................................................................................................................

...... 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 

POLITICKÝ SYSTÉM TZV. TŘETÍ REPUBLIKY 

Zopakuj si (doplň časový údaj): První republika ........................................, Druhá republika 
................................................ 

 Košický vládní program - základ obnovy republiky 
 změna politického systému (omezená parlamentní demokracie), zákony byly do podzimu 1945 

nahrazeny dekrety prezidenta republiky (tzv. Benešovy dekrety) 

 národní výbory – nové správní orgány prosazené komunisty 

 Národní fronta – významné zastoupení měli komunisté  

 

  

znárodnění  ..............................................................................................................................................
.............................. 



 pozemková reforma 
............................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................

............................................ 

Pracuj s textem:

 

 

 

 

 

Jak dekret postihl majetek zrádců a kolaborantů? 
................................................................................................................. 

Patří tento majetek do restitucí? ..................... 

Pokud neznáš význam slov konfiskovat a restituce, podívej se do slovníku a doplň si informace: 

..................................................................................................................................................................

............................... 

 

VOLBY V ROCE 1946 (⇨ 99) 

Kdo zvítězil ve volbách v roce 1946? 

...................................................................................... 

Kolik stran získalo více než 5% hlasů?  ......................... 

Kdo se stal po volbách premiérem? 

..................................................................................... 

 

ZAHRANIČNÍ POLITIKA 

 orientace na SSSR   odmítnutí Marshallova plánu 

Zjisti v učebnici, čeho se Marshallův plán týkal:  

..................................................................................................................................................................

............................... 

..................................................................................................................................................................

.............................. 

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, UMĚNÍ 

 znovu byly otevřeny střední a vysoké školy 

 obnoven provoz divadel, rozvoj filmu (Jiří Trnka – animované filmy světové úrovně) 
 hudební festival Pražské jaro (od r. 1946 dodnes) 
 

 

 

 



 

 

Občanská výchova 

 

Mezinárodní spolupráce –část 1.  OV  Třída: IX. jméno: 

 

Organizace spojených národů (OSN) 

1.   Jak se nazývala organizace předcházející OSN a kdy byla založena ? 

 

2. Napiš přesné datum vzniku OSN. 
 

3. Jak je tento den nazýván ? 

 

4. Jakým úkonem byla OSN založena ? 

 

5. Kolik bylo zakládajících států OSN ? Napiš alespoň tři. 
 

6. Co je to Charta OSN ? 

 

7. Kdy se stala ČR členským státem OSN ? 

 

8. Kolik členských států má OSN ?          

 

Základní orgány OSN: Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, Mezinárodní soudní dvůr, 
(Poručenská rada, Ekonomická a sociální rada, Sekretariát OSN) 

9. Stručně shrň, jakou funkci má Valné shromáždění. 

 

10. Stručně popiš, co hlavně řeší Rada bezpečnosti. 
 

11. Kde sídlí Mezinárodní soud ? (město, stát) 

 

OSN a cíle udržitelného rozvoje 

Na stránce www.osn.cz vyber nahoře v nabídce obrázků (pomocí šipek) ten s názvem Cíle 
udržitelného rozvoje. Klikni na něj. Vpravo je obrázek Svět, který chceme-cíle udržitelného 
rozvoje-průvodce pro děti. Klikni na něj. Otevře se ti výběr cílů udržitelného rozvoje.  

Přečti si úvod. Prohlédni si názvy jednotlivých cílů. 

Proč si OSN stanovila tyto cíle ? Co to má přinést lidem ? 

http://www.osn.cz/


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................................ 

Následně si vyber jeden cíl udržitelného rozvoje, klikni na něj, přečti si o něm a vyplň 
následující tabulku: 

Název cíle udržitelného rozvoje: 
 

Co je hlavním cílem ? 

 

Která informace tě zaujala/překvapila ? 

 

Vyjádři svůj názor na tento problém: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matematika 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tělesná výchova 

Viz odkaz 

 

 

https://youtu.be/GJG1DYvM5Lw 

 

Pole pro přílohy 

Náhled videa na YouTube Workout 1 - ZŠ Zbůch 

 

 

Workout 1 - ZŠ Zbůch 

Náhled videa na YouTube Workout 2 - ZŠ Zbůch 

 

 

Workout 2 - ZŠ Zbůch 

 

 

 

https://youtu.be/LyPHDSoQShY 

 

Pole pro přílohy 

https://youtu.be/GJG1DYvM5Lw
https://www.youtube.com/watch?v=dINzLVPI9KQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=dINzLVPI9KQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=dINzLVPI9KQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=dINzLVPI9KQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=GJG1DYvM5Lw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=GJG1DYvM5Lw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=GJG1DYvM5Lw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=GJG1DYvM5Lw&authuser=0
https://youtu.be/LyPHDSoQShY
https://youtu.be/LyPHDSoQShY
https://www.youtube.com/watch?v=dINzLVPI9KQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=dINzLVPI9KQ&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=GJG1DYvM5Lw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=GJG1DYvM5Lw&authuser=0


Náhled videa na YouTube Workout 3 - ZŠ Zbůch 

 

 

Workout 3 - ZŠ Zbůch 

 

 

Zeměpis 

Světové hospodářství 

- pracovní text– přečíst, podtrhat důležité informace, udělat výpisky – v tomto pokračovat, je toho hodně 

 

 učebnicí – str. 66 – 73 ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA – doplnit stávající poznámky 
o nové 

informace z učebnice (zatím jen zemědělství!!!!) 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika  

 

Téma : Opakování struktury atomu 
Učebnice  str. 64-68 četně otázek 
 

V interaktivním pracovním sešitě  Fyzika 9 dostupném po přihlášení na adrese  
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5 
vyřešit úlohy na str. 37 
 

Chemie  
Téma : Alkeny , alkiny a areny (aromatické uhlovodíky) 
Učebnice str. 41- 47 včetně otázek a opakování na str. 47 
 

V interaktivním pracovním sešitě  Chemie 9 dostupném po přihlášení na adrese  

https://www.youtube.com/watch?v=LyPHDSoQShY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LyPHDSoQShY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LyPHDSoQShY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LyPHDSoQShY&authuser=0
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5
https://www.youtube.com/watch?v=LyPHDSoQShY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LyPHDSoQShY&authuser=0


https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5 
vyřešit úlohy na str. 13-17 
 

Přírodopis  
Téma: Půda 
Učebnice str. 68-70 
 

V interaktivním pracovním sešitě  Přírodopis  9 dostupném po přihlášení na adrese  
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5 
vyřešit úlohy týkající se půdy na str.32 

 

 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5

