
9. třída Zdroj učiva Poznámky/Komentáře

Mluvnice Věta a souvětí, souvětí podřadné PS - str. 23 - 30

Sloh

Čtení/literatura

Aritmetika 1. Opakovat si učivo na přijímací zkoušky

možné indiv.konzultace ve 

škole 16.2., 17.2.  dopoledne 

po tel.domluvě.

2. Pokusit se nastudovat podle vzorových 

příkladů v učebnici řešení soustav rovnic 

metodou dosazovací a sčítací

uč.2.díl-str.8-12

Geometrie

uč.str 46-47 - do šk.sešitu, PS str. 34-37, již bylo zadáno

slovíčka - zaměstnání

AJ/1 (L)

1)lekce 4B - gerundium; 2) opakování 

lekce 4A; 3) práce s textem/čtení; 4) 

rozšiřování slovní zásoby

1.1) uč. 46/3, 1.2) uč. 47/4, 1.3) ps. 36-

37; 2) ps. 34-35; 3.1) uč. 53/ "Social 

studies", 3.2) ps. 27/"Reading"; 4) lekce 

4A-B/ps. 77

1.1) prostudovat text, všímat 

si funkce a významu "-ing" 

tvarů v kontextu vět, 1.2) 

vypracovat tužkou do 

učebnice, 1.3) vypracovat 

všechna cvičení; 2) 

vypracovat všechna cvičení; 

3.1) přečíst text "Television" 

+ vypracovat tužkou do uč. 

cvičení 53/1, 2, 3.2) přečíst 

text a vypracovat cv. 27/5-7; 

4) zapsat sl. zás. do slovníčků 

a naučit se

Učivo

ČJ

M

AJ/2 (Š)



NJ
PS: 57/1a,b, 58/2a,b, učit se zadaná 

slovíčka- učebnice "Kleidung" (vzadu)

před vypracováním cvičení na 

str.58 přečíst a přepsat do 

sešitu zápis (viz. příloha)

RJ
Opakovat probrané učivo + 

slovíčka(3.lekce); PS 25/13; UČ 63/3.9

zapsat zelenou tabulku z UČ 

str.63; poslouchat současné 

ruské písně youtube.com

Z Územní členění, hlavní město Praha uč. Str. 38 - 43 vypracovat poznámky

D Postupimská konference, vznik OSN uč. str. 92 - 95 vypracovat poznámky

Polovodičová dioda str. 66 - 70

číst + žlutý rámeček a graf + 

otázky a úlohy str. 70/cv. 1 - 

6

Ledky str. 74

pouze vypsat, co to je, 

značka, použití, vyhledat na 

internetu

P

Endokrinní žlázy -  přečíst, udělat si zápis - 

co tyto žlázy zajišťují, zakreslit si umístění 

žláz v lidském těle (kromě příštitných 

tělísek) + zapsat si, co v organismu řídí 

(možno využít tabulku str. 105)

učebnice str. 104 - 105

CH

Třídění chemických reakcí - přečíst, zápis -  

rozdělit reakce, zapsat její průběh a nějaký 

příklad, další reakce str. 60 - 61 - redoxní - 

vysvětlit, co je to reakce redoxní, co se 

děje s oxidačními čísly (oxidace a 

redukce), str. 61 příklad + pokus

učebnice 9 str. 72 - 75, str. 60 - 61
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