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Anglický jazyk 

Opakování slovní zásoby 4. lekce, opakování gr rámce 3-4. lekce.  Domácí úkoly budou vloženy do 
vaší cl. třídy. 

Německý jazyk 

Opakování slovní zásoby, opakování vedlejší věty. Domácí úkoly budou vloženy do vaší cl. třídy. 

Dějepis  

Milí žáci, zdravím vás všechny! 

      Vzhledem k velikonočním svátkům bude objem zadaného učiva poněkud skromnější, což dává 
mimořádnou příležitost těm, kteří nestíhají, aby srovnali krok. Pořád ještě nemám od všech jejich písemné 
stanovisko k odsunu Němců, samozřejmě podepřené argumenty. 

Přehled PL, které byste mohli mít už hotové: 

Svět po II. světové válce 

Počátek Studené války 

Československo po II. světové válce 

Únor 1948 

Poúnorové Československo a padesátá léta 

Určitě využijte doplňkové studijní materiály, pokud jste to dosud neudělali. Cílem není toho hodně napsat, 
ale hodně se dozvědět! A poválečné dějiny jsou velice důležité, je třeba o nich mít přehled a naučit se 
udělat si názor. 

 

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 
1949 – Den Číhošťského zázraku 

1950 – Den, kdy byla popravena Milada Horáková 

1952 – Den, kdy začal proces s Rudolfem Slánským 

 

www.youtube.com  

Plzeň 1953 

Rudí prezidenti 01 Klement Gottwald 

Rudí prezidenti, Muž z lidu Antonín Zápotocký 

 

Úkoly k přemýšlení a zamyšlení (odpovědi prosím poslat e-mailem do 22.4.) 

1. Po Únoru 1948 začal vznikat tzv. třetí odboj. Kdy byl 1. odboj a kdy 2. odboj? 

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


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 ve Zbůchu, nebo učitelka ve škole 

c) člověk, který nesouhlasí s komunistickým režimem a je v odboji proti němu 

 

Zeměpis 

Světové hospodářství 
 pracovní text– přečíst, podtrhat důležité informace, udělat výpisky – v tomto pokračovat, je 

toho hodně 

 
→ navázat ne téma prací s učebnicí – str. 74 – 89 Průmysl – doplnit stávající poznámky o nové 
informace z učebnice  

 

Český jazyk – 9.ročník 
Vzhledem k tomu, že naprostá většina žáků komunikuje přes naši on-line Google učebnu, 

budou úkoly zadávány přes ni. Žáci, kteří se nepřihlásili (2), mají aktivní e-mail, takže zadání 
úkolů obdrží e-mailem. 

Pokud ale máte možnost se přihlásit, prosím, udělejte to. Kód pro přihlášení do učebny 
ráda zašlu, kontaktujte mě  nebo některého ze spolužáků. 

Stejnou cestou budeme řešit také přípravu na přijímací zkoušky. 

Učební plán -témata: 

MLUVNICE 

 Opakování rozboru souvětí – druhy vedlejších vět, poměry mezi větami, graf souvětí 

SLOH 

 Vypravování- vytváření gramaticky a stylisticky správného slohového útvaru 

LITERATURA 

 Literatura 2.poloviny 20.st. (odraz 2.sv.války v literatuře a tématika holocaustu) – 

výběrové úryvky a tipy pro čtení 
 Čtenářská dílna – volné čtení 

 
Dotazy a připomínky žáků či rodičů ráda zodpovím na vohrnova@zszbuch.cz  

 

mailto:vohrnova@zszbuch.cz


Občanská výchova 
 
Teď si trochu odpočineme. Blíží se významné svátky, Velikonoce. Kolik toho o nich víš ? Proč 
se slaví ? Jaké jsou tradice ? Co je symbolem ? 

 Vyzkoušej si Velikonoční kvíz  ! 
 je dobrovolný, ale není to nic těžkého 
 Určitě to není na známky, ale když se ti povede, ráda ti jedničku dám  
 Dostaneš se na něj přes tento odkaz: https://forms.gle/pFsMTdPMhdrNb9Fn8 
 Vyplníš jednoduchý formulář (výběr z odpovědí) a klikneš na Odeslat 
 Pokud by byl nějaký technický problém (nefunguje odkaz, nejde odeslat apod .) dejte 

mi prosím vědět na e-mail vohrnova@zszbuch.cz  

Hodně štěstí, těším se na vaše odpovědi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/pFsMTdPMhdrNb9Fn8
mailto:vohrnova@zszbuch.cz

