
9.třída – úkoly – 3. týden (25.3. - 1.4.) 
 
Čj 

● 1. Přečíst do konce května libovolnou knihu a zpracovat ji do čtenářského deníku, 
který si koncem května vyberu. 

● 2. Stránky umimecesky.cz – čtení s porozuměním – články, rozhovory, názory – 
přečíst dva texty – Napoleon a konopí, Proč jsme pověrčiví ? , odpovědět na otázky 

● 3. Opět platí, zapište si, kdy jste úkol splnili, kdy jste četli, kolik stran atd. – platí i při 
čtení knihy 

● 4. K tištěným úkolům jsem studentům přidala i test, aby pokračovali v přípravě na 
přijímačky. Za 14 dní vám dám i výsledky pro kontrolu. 

 
AJ – úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● učebnice s. 100-101 přečíst si text (vyhledat si ve slovníku neznámá slovíčka) 

● učebnice s. 101 žlutá tabulka: jsou v ní výpisky z textu s chybami – chybné informace 

opravte podle obsahu textu  

● PS s. 42/9  - cvičení vychází z textu v učebnici s. 100-101. (Překlad zadání: Kdo si 

podle tebe mohl pomyslet následující výroky? Doplňuj a/b/c/d k výrokům 1-8.) 

● PS s. 42/10a  - cvičení vychází z textu v učebnici s. 100-101. Dokonči věty. 

● PS s. 43/12, 44/13 

● procvičovat slovíčka 5. lekce 

Řešení zveřejním na webu, pracujte podle svých možností, když vám něco nepůjde, 
nebo nebudete všechno stíhat, nevadí. Slovíčka se opravdu učte. Ostatní je opakování. 
Když budete potřebovat, napište mi na bbohatcova@seznam.cz, nebo FB nebo volejte 
na tel.:723259985.  

Z  
● opakování probraného učiva a procvičování orientace v atlase světa 

 
Př úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● nalep si do sešitu zápis Činnost ledovců atd. a přečti si jej  

● nauč se Činnost ledovců a větru (abychom měli dokončeny vnější geologické děje) 

● vypracuj s pomocí nalepeného zápisu křížovku „Půdy“ 

Ch úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● nalep si do sešitu zápis Přírodní látky – tuky a bílkoviny 

● v PS z Ch vypracuj pomocí zápisu cvičení na tuky a bílkoviny (str. 43, 44, 45), 

vynechej cvičení 2 a 3/str. 45 

D  
Stále čekám na referáty z nějakého válečného filmu . 

● V tištených materiálech máte zápis, který se týká dějin bezprostředně po skončení 
války. Text si nalepte do sešitu a pečlivě prostudujte. 

● Vysvětlete (do sešitu), co je to denacifikace, demokratizace, demonopolizace a 
demilitarizace. Odpovědi hledejte na internetu a v učebnici. 

mailto:bbohatcova@seznam.cz


● Podívejte se na dokument - Den, kdy byl zahájen Norimberský proces 
https://www.slavne-dny.cz/episode/773926/den-kdy-byl-zahajen-norimbersky-proc
es-20-listopad 

● V části zápisu „Mírové smlouvy“ je potřeba doplnit příklady. 
● Vypracované úkoly vyfoťte a pošlete mi je na mail nebo Messenger nebo WhatsApp. 

 
 


