
Učební plán IIII 9. Třída do 30.4. 

 

Český jazyk 

Český jazyk – 9.ročník D. Vohrnová 

Vážení rodiče,  

protože s celou 9.třídou jsem v kontaktu přes Google Classroom (on-line učebnu), budou 

úkoly zadávány průběžně přes ni. Většina žáků komunikuje a práci plní, předpokládám, že 
vás informují. 

Pokud byste přesto měli pocit, že chcete být informováni o zadaných úkolech nebo o 
hodnocení, kontaktujte mě přes e-mail vohrnova@zszbuch.cz a já vám zašlu aktuální 
přehled. 

Mám také jednu prosbu k rodičům žáků, kteří budou skládat jednotnou přijímací zkoušku 
na SŠ. Vzhledem k současné situaci jsou děti nejisté a nemají chuť se připravovat, nelze se 
jim divit. Ale podle všech zpráv z ministerstva přijímací zkoušky budou, pravděpodobně 
v červnu a nejspíš jen jeden termín. Pro úspěšné zvládnutí přijímaček jsou důležité dvě věci : 
zaprvé zvládnout učivo (což je obsahem naší on-line výuky) a zadruhé osvojit si typ úloh, 
který se u zkoušek vyskytuje. A to jde jen procvičováním testů. Žáci ode mě některé tipy 
dostali, přesto mám pocit, že se do práce moc nehrnou.  Prosím, pokud to tak opravdu je, 
promluvte si o tom s nimi. Není třeba dělat každý den test. Jen z toho úplně nevypadnout. 

Pokud naopak pracují, tak je rozhodně pochvalte za silnou vůli a zodpovědnost. Ani pro ně to 
není lehké. 

Děkuji. 

 

 

Matematika 

https://www.youtube.com/watch?v=m2GIdXHZ5Nc&feature=share 

mailto:vohrnova@zszbuch.cz
https://www.youtube.com/watch?v=m2GIdXHZ5Nc&feature=share


 



 

 



 

 

 

 



Anglický jazyk 

Pracovní listy jsou vloženy na vašem google classroom i s informacemi. Prosím o zaslání do google cl 
do 30.4.2020. 

Ráda bych také poděkovala všem žákům i rodičům od kterých dostávám přes google classroom 

vypracované domácí úkoly a zpětnou vazbu. Ocitli  jsme se v těžké situaci, ale věřím, že to společně 
zvládneme. Pokud budou mít rodiče nějaké dotazy k domácím úkolům, nebo hodnocení, mohou 
mě kontaktovat přes e mail petra.schubert@seznam.cz 

Děkuji, Petra Schubertová. 

 

 

Fyzika 9 
 
Téma :  Elektromagnetické záření 
Učebnice  str. 69-71 včetně otázek 
 
Další učební materiály, úkoly a otázky najdete na Google Classroom, heslo kurzu je niiyjbd  
 

Chemie 9 
Téma : Deriváty uhlovodíků 
Učebnice str. 48- 49 včetně otázek 
 
Další učební materiály, úkoly a otázky najdete na Google Classroom, heslo kurzu je 545aq3n  
 

Přírodopis 9 
Téma: Podzemní voda 
Učebnice str. 71-72 
 
Další učební materiály, úkoly a otázky najdete na Google Classroom, heslo kurzu je jokcghr  
 

Dějepis 9 

Milí žáci, zdravím vás všechny! 

      Děkuji všem, kteří se zapojili do výuky na dálku. Žádám ty z vás, kteří stále ještě nesplnili ani jedno 
zadání, aby tak učinili co nejdříve. Máte čas do konce dubna. 

I. Měli jste se písemně vyjádřit k tomu, jaký je váš názor na odsun Němců (podrobnosti byly v zadání 
studijního plánu na dobu 25.3.-8.4.) 

II. Měli jste písemně (na základě prostudovaných materiálů) zodpovědět následující otázky: 

1. Po Únoru 1948 začal vznikat tzv. třetí odboj. Kdy byl 1. odboj a kdy 2. odboj? 
2. Proč se komunistický režim považuje za totalitní? Uveď znaky. 
3. Jak se komunisté vypořádali s opozicí proti svému režimu? Uveď alespoň dva příklady. 
4. Vysvětli pojem vykonstruovaný politický proces. 



5. Zkus mi popsat, jaký by byl asi tvůj život v padesátých letech v Československu, kdybys byl: 
a) významný člen komunistické strany 
b) „obyčejný“ člověk, třeba horník, nebo učitelka ve škole 
c) člověk, který nesouhlasí s komunistickým režimem a je v odboji proti němu 

 
Pro zájemce – toto téma budeme probírat online v pondělí 27.4. od 12.30. (náhrada za 1.5. – státní svátek) 
(Pošlu vám všem do e-mailu odkaz pro připojení, stačí jen v uvedený den a hodinu kliknout.) 

 

 

 


