Úkoly pro domácí výuku žáků 9. r. z ČJ, M, Z, Př, Fy, Aj, Ch, D
- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

Zadání úkolů k domácí výuce pro 9. ročník ČJ
Český jazyk 11. týden (11. – 13.3.)
- učebnice str. 38, 39 – přídavná jména, tabulky zopakovat
cv . 1, 2, 3 – ústně
cv. 4 – Tři veteráni – písemně, formulace vět
Český jazyk 12. týden (16. – 20.3.)
- učebnice str. 40 cv. 5 – doplň ústně
- cv. 6, 7, 8, 9
- cv. 10 – písemně, čtení 47- 49
- Sloh - doporučený dopis, podací lístek – cvičně vyplň
Český jazyk 13. týden (23. – 27.3.)
- učebnice str. 42, 43 tabulky pročíst
- učebnice str. 43, cv. 2 rozděl do sloupců tvrdá/měkká
- cv. 3 a 5 písemně, dopis
- učebnice str. 45 cv. 6,7,8
Český jazyk 14. týden (30.3. – 3.4.)
- učebnice str. 42,43 – Přídavná jména, tabulky zopakovat
cv . 2,3,4 cv. 3 - písemně
str. 46 – křížovka, čtení 39 - 43
Sloh – popis osoby
Český jazyk 15. týden (6.4. – 10.4.)
- učebnice str . 44 – cv.5 - koncovky
- cv. 6,7 – zopakovat slovní druhy, vypsat
- cv. 8 – písemně, doplit
- čtení – vlastní výběr, oblíbené místo
Český jazyk 16. týden (14.4. – 17.4.)
- Opakování – pravopis koncovek str.25 – tabulky
- učebnice str. 25 cv. 2, 3 doplnit
- učebnice str. 26 cv . 5,6 napsat
- popis krajiny,popis osoby
- https://www.gramar.in/cs/
Český jazyk 17. týden (20.4. – 24.4.)
- Opakování – tabulka str.28
- učebnice str. 28 cv. 9,10,11
- křížovka str. 29, čtení 44-46
- popis krajiny,čítanka str.51 - 53
Český jazyk 18. týden (27.4. – 1.5.)
- podstatná jména rod ženský str.30.31
- učebnice str. 30. cv. 1, 2,
- str 31 cv . 4, 5, písemně
- popis osoby, čítanka 54 -57

Úkoly pro domácí výuku žáků 9. r. z ČJ, M, Z, Př, Fy, Aj, Ch, D
- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

Český jazyk 19. týden (4.5. – 8.5.)
- věta , základní skladební dvojice str. 47
- str.47 cv. 2 – doplň napiš, b ) abeceda
- str 48 cv. 3,4 -doplň -oprav
- čítanka str. 72 – 77, úřední dopis
Český jazyk 20. týden (11.5. – 15.5.)
- shoda přísudku s podmětem tabulka
- učebnice str. 49 - 1,2,3
- učebnice str. 50 cv. 4 napiš
- čítanka str.64- 68 , sestavení žádosti
Český jazyk 21. týden (18.5. – 22.5.)
- podmět rodu mužského nežívotného
- učebnice str. 50 cv. 5,6,
- učebnice str. 51 cv. 7 – napiš
- čítanka str. 21, formuláře
Český jazyk 22. týden (25.5. – 29.5.)
- věta jednoduchá a souvětí
- učebnice str. 52, křížovka
- str. 52 cv. 9 b) napiš v množném čísle
- čítanka str. 58- 60, životopis
Český jazyk 23. týden (1.6. – 5.6.)
- podmět rodu středního str. 53
- cv. 10,11,12 – ústně
- učebnice str. 54 cv. 14 napiš
- čítanka str.60– 63
- žádost o pas
Český jazyk 24. týden (8.6. – 12.6.)
- zopakovat tabulky str. 54
- učebnice. 55 cv. 15,16 ústně
- str. 55 cv 17,18 napiš
- čítanka str. 85- 89
Český jazyk 25. týden (15.6. – 19.6.)
- opakování - skladba
- učebnice str. 57-58
- přehled učiva str, 61
- kreslené komiksové časopisy
Český jazyk 26. týden (22.6. – 26.6.)
- opakování – hláskosloví ,tvarosloví
- četba dle vlastního výběru
- obrázky v textu
Zadání úkolů k domácí výuce pro 9. ročník M

Úkoly pro domácí výuku žáků 9. r. z ČJ, M, Z, Př, Fy, Aj, Ch, D
- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

Matematika 11. týden (11. – 13.3.)
- učebnice str. 57 zopakovat
- pracovní sešit 38 . cv. 1,2 – objemy
- pracovní sešit – str. 18 dokončit
Matematika 12 . týden (16. – 20.3.)
- učebnice – procenta, seznam se s pojmy a postupem výpočtu
- pracovní sešit str. 20, cv. 1,2,3,4,5
- slovní úlohy, pracovní sešit – str. 39 cv. 4,5,6
- pracovní list dokončit
Matematika 13. týden (23. – 27.3.)
- učebnice str. 75,77 - pročíst
- pracovní sešit – vypracovat str. 19, cv. 6,7,8,9
- doplnit objemy těles – str. 37
- doplnit str. 41. cv. 1, 2, 3
Matematika 14. týden (30.3. – 3.4.)
- učebnice str. 57 zopakovat
- pracovní sešit 39 . cv. 3,5,6 – objemy
- pracovní sešit – str. 4 dokreslit
Str. 40 cv. 7 tabulku doplnit
Matematika 15. týden (6.4. – 10.4.)
- pracovní sešit str. 40 cv.8
- slovní úlohy – 9,10,11
- pracovní list dokončit
Matematika 16. týden (14.4. – 17.4.)
- Opakování – početní výkony s přirozenými čísly
- pracovní sešit str. 24, cv. 1,5
- slovní úlohy str.24 cv. 2,4
- objemy str. 37
Matematika 17. týden (20.4. – 24.4.)
- Opakování – desetinná čísla
- pracovní sešit str.25 cv. 1,2,3,4
- objemy str.39 – dokončit
- https://www.matika.in/cs/
Matematika 18. týden (27.4. – 1.5.)
- Zaokrouhlování
- pracovní sešit cv. 1,2,
- dokončit str . 26
- objemy str. 40. cv.7.8.9.
Matematika 19. týden (4.5. – 8.5.)
- Procentová část str. 37- tabulka
- učebnice str.37 1,2,3,4
- pracovní sešit str. 20
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- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

Matematika 20. týden (11.5. – 15.5.)
- Výpočet procentové části
- pracovní sešit str.21,dokončit
- objemy str. 41
Matematika 21. týden (18.5. – 22.5.)
- slovní úlohy prac sešit str.22
- slovní úlohy str 23 dokončit
Matematika 22. týden (25.5. – 29.5.)
početní výkony s přirozenými čísly
pracovní sešit str. 24 cv, 1,2,3,4,5
dokončit cv . 6,7
Matematika 23. týden (1.6. – 5.6.)
početní výkony s desetinnými čísly
pracovní sešit str. 25
dokončit cvičení 6,7,8
obsahy a obvody str.45
Matematika 24. týden (8.6. – 12.6.)
zaokrouhlování str. 26 dokončit
zlomky str. 27 dokončit
- jednotky délky, hmotnosti, času, objemu
pracovní sešit str. 27, 28
- obsahy a obvody str. 46
Matematika 25. týden (15.6. – 19.6.)
sčítání a odčítání do milionu
obsahy a obvody prac. seš. str.47
Matematika 26. týden (22.6. – 26.6.)
- opakování učiva
- doplnění pracovního sešitu
Zadání úkolů k domácí výuce pro 9. ročník Z
Zeměpis 11. týden (11. – 13.3.)
- učebnice – Jižní Afrika - přečíst
- pracovní listy doplnit, dokreslit
Zeměpis 12. týden (16. – 20.3.)
- učebnice – Severní Amerika – přečíst
- pracovní listy doplnit, dokreslit
Zeměpis 13. týden (23. – 27.3.)
- učebnice - Střední Amerika – přečíst
- pracovní listy doplnit, dokreslit
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- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

Zeměpis 14. týden (30.3. – 3.4.)
- učebnice – Severní Amerika - přečíst
- pracovní listy doplnit, dokreslit
Zeměpis 15. týden (6.4. – 10.4.)
- učebnice – Jižní Amerika – přečíst
- pracovní listy doplnit, dokreslit
Zeměpis 16. týden (14. – 17.4.)
- učebnice – Střední Amerika - přečíst
- pracovní listy doplnit, dokreslit https://www.geograf.in/cs
Zeměpis 17. týden (20.3. – 24.4.)
- učebnice – Jižní Amerika - přečíst
- pracovní listy doplnit, dokreslit
Zeměpis 18. týden (27.4. – 1.5.)
- učebnice Jižní Amerika
- hlavní města, poloha, suroviny
Zeměpis
-

19. týden (4.5. – 8.5.)
hlavní města – Jižní Amerika
Brazílie, Venezuela, Kolumbie, Peru

Zeměpis
-

20. týden (11.5. – 15.5.)
hlavní města - hospodářství
Argentina, Chile, Bolívie, Paraguay

Zeměpis
-

21. týden (18.5. – 22.5.)
Austrálie - učebnice
poloha, rozloha, rostlinstvo, živočišstvo
https://www.geograf.in/cs

Zeměpis
-

22. týden (25.5. – 29.5.)
Austrálie - mapa
pracovní list- práce s mapou

Zeměpis
-

23. týden (1.6. – 5.6.)
Oceánie – práce s mapou
pracovní list

Zeměpis
-

24. týden (8.6. – 12.6.)
Polární oblasti- práce s mapou
pracovní list

Zeměpis
-

25. týden (15.6. – 19.6.)
Česká republika – druhy dopravy
pracovní list

Zeměpis

26. týden

(22.6. – 26.6.)

Úkoly pro domácí výuku žáků 9. r. z ČJ, M, Z, Př, Fy, Aj, Ch, D
- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

-

jízdní řády, vyhledávání spojů
bezpečnost v hromadné dopravě

Zadání úkolů k domácí výuce pro 9. ročník Př
Přírodopis 12. týden (16.3. – 20.3.)
Opakování ČT 2 ODPOLEDKA
Pátek 20.3. 16:15 Poslední cesta tygra jménem Zlomený ocas
Přírodopis 13. týden (23. -27.3.)
- Ochrana přírody a životního prostředí
- Vypiš součásti životního prostředí. (1 věta)
- Vypiš, čím je dána povinnost pečovat o životní prostředí. (1 věta)
Opakování ČT 2 ODPOLEDKA
Čtvrtek 26. 3. 14:15 Pohyby aneb Za tajemstvím hlubinných procesů Země
Přírodopis 14. týden (30.3. -3.4.)
- Ochrana půdy - přečti str. 47,48
- Vypiš, čím je ohrožována zdravotní nezávadnost půdy. (1 věta)
- Vypiš, co způsobuje snižování lesních ploch. (2 věty)
ČT 2 ODPOLEDKA Čtvrtek 2.4. 13:55 Žiju Dunajem
Přírodopis 15. týden (6.4. -10.4.)
- Péče o vodu - přečti str. 48,49
- Vypiš, v čem spočívá samočistící schopnost vody. (1 věta)
- Vypiš, které nečistoty ohrožují vodní toky. (příklady)
- Vypiš, co znečišťuje spodní vodu. (příklady)
Přírodopis 16. týden (14.4. -17.4.)
- Opakování - Péče o vodu – ze str. 49 vypiš:
- Co je to druhotné znečištění vody.
- Co je hlavním úkolem společnosti v péči o životní prostředí. (tučný tisk 1)
- V čem spočívají opatření na ochranu vodních zdrojů. (tučný tisk 2)
Přírodopis 17. týden (20.4. -24.4.)
- Péče o vzduch - přečti str. 49,50
- Vypiš, jaké škodlivé látky se dostávají do ovzduší a jaký mají souhrnný název.
- Vypiš, jak nazýváme pevné emise.
- Vypiš, jaké látky tvoří plynné a kapalné emise
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11559887345-krajinou-domova-ii/bonus/29137-vzduch-doprava
Přírodopis 18. týden (27.4. -1.5.)
- Péče o vzduch - přečti str. 50, 51
- Vypiš, při jakých procesech vznikají emise.
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- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

- Vypiš, jak se nazývají látky, které vznikají vzájemnými reakcemi nečistot v ovzduší.
- Vypiš, se nazývá spojení imisí s mlhou, kde se nejčastěji vyskytuje.
Přírodopis 19. týden (4.5. - 8.5.)
Souhrnné opakování – péče o životní prostředí
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267570910-tajemstvi-ukryta-pod-hladinou-ii/21057223053/
podívej se na život pod hladinou a vysvětli, které činnosti člověka ohrožují čistotu vody.
Doplň: 1. Mohou škodlivé látky pohozené v přírodě znečistit vodu? Jak se do ní mohou dostat?
2. Které škodliviny znečisťují ovzduší? Co se stane, když se zmenší provoz aut?
3. Čím může být znečištěna půda? Mohou továrny odpad z výroby vyvážet na pole?
Přírodopis 20. týden (11.5. - 15.5.)
Ochrana rostlin a živočichů – přečti - (str. 51.52)
Vypiš 1. Názvy Národních parků v ČR 2. Název nejstarší přírodní rezervace v ČR. 3. Ukaž si chráněná
území na mapě ČR. 4. http://rostliny.naturfoto.cz/chranene-rostliny.html na této stránce vyhledej chráněné
rostliny a vypiš několik druhů.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12012845563-tajemstvi-jarnich-tuni/21738256400/
prohlédni si video z CHKO Litovelské Pomoraví
Přírodopis 21. týden (18.5. - 22.5.)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12587192591-tajuplny-zivot-zahrady/21938256737/
prohlédni si video a vypiš:
1. Které druhy hmyzu se v zahradě vyskytují. 2. Jak se vzájemně ovlivňují.
3. Které druhy savců v zahradách škodí, které jsou naopak užitečné.
4. Čím se živí zpěvní ptáci, které druhy jsi viděl ve videu.
Přírodopis 22. týden (25.5. -29.5.)
- Opakování - Chráněné rostliny a živočichové – přečti str. 54
- Vypiš názvy několika chráněných rostlin a živočichů
- Na www.naturfoto vyhledej některé další druhy, zaměř se na ty, které rostou u nás
Přírodopis 23. týden (1.6. -5.6.)
- Opakování – Chov užitkových zvířata a ochrana ohrožených druhů
- Pročti PL 12
- Doplň cvičení a vypracuj úkol
Přírodopis 24. týden (8.6. -12.6.)
- Opakování – Vliv člověka a ochrana rostlin
- Pročti PL 24
- Doplň cvičení a vypracuj úkoly

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11559887345-krajinou-domova-ii/bonus/29137-vzduch-doprava
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- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
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Přírodopis 25. týden (15.6. -19.6.)
- Opakování – Rostlinná společenstva
- Pročti PL 20
- Doplň cvičení a vypracuj úkoly
Přírodopis 26. týden (22.6. -26.6.)
- Opakování – dle www.naturfoto si zopakuj základní dělení živočichů a rostlin
- Vyber si dva zajímavé druhy a vyhledej o nich další podrobnosti

Zadání úkolů k domácí výuce pro 9. ročník Fy
Fyzika

14. týden (30.3. – 3.4.)
- zrcadla – druhy zrcadel a jejich použití
- přečíst, rozpoznat podle obrázku, vysvětlit

Fyzika
Fyzika

15. týden (6.4. – 10.4.)
zrcadlo, světelné jevy, zopakovat
odraz světla – přečíst – vysvětlit
16. týden (14. – 17.4.)

-

optické přístroje
vyhledat - praktické využití, jak o ně pečujeme

-

čočky, zrcadla
vyhledat – praktické využití, kde se užívají v technice

Fyzika

17. týden (20.3. – 24.4.)

Fyzika
-

18. týden (27.4. – 1.5.)
opakování – pracovní listy – dokončit

Fyzika

19. týden (4.5. – 8.5.)
- vesmír,sluneční soustava
- napiš hlavní složky

Fyzika

20. týden (11.5. – 15.5.)
planety sluneční soustavy
napiš a pojmenuj

Fyzika

21. týden (18.5. – 22.5.)
- měsíc a jeho fáze
- pojmenuj – rozdíly

Fyzika
-

22. týden (25.5. – 29.5.)
vesmír,hvězdy
napiš rozdíly mezi planetou a hvězdou

-

23. týden (1.6. – 5.6.)
magnety ,druhy magnetů

Fyzika
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- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
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-

napiš rozdělení magnetů

-

24. týden (8.6. – 12.6.)
výroba elektřiny
napiš druhy elektráren- využití

-

25. týden (15.6. – 19.6.)
opakování zrcadla
druhy a význam zrcadel

-

26. týden (22.6. – 26.6.)
opakování – sluneční soustava
postavení planet ve vesmíru

Fyzika

Fyzika

Fyzika

Zadání úkolů k domácí výuce pro 9. ročník Aj
Angličtina 14. týden (30.3. – 3.4.)
- zopakovat slovní zásobu – město, názvy obchodů
- napsat, nalep novinový obrázek, označ a popiš
Angličtina 15. týden (6.4. – 10.4.)
- doplnit slovní zásobu (slovník) – názvy obchodů
- napsat, nakresli plánek obchodního centra, označ a popiš
Angličtina 16. týden (14. – 17.4.)
- zopakovat slovní zásobu- sporty,překlad textu
- https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php
Angličtina 17. týden (20.3. – 24.4.)
- zopakovat slovní zásobu- vlastní výběr,překlad textu
- https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php
Angličtina 18. týden (27.4. – 1.5.)
- https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php
- https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php
Angličtina 19. týden (4.5. – 8.5.)
-

zopakovat slovní zásobu – příroda, stromy ., zvířata - napiš

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

Angličtina 20. týden (11.5. – 15.5.)
-

zopakovat slovní zásoba zdraví a nemoc - vypiš

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

Angličtina 21. týden (18.5. – 22.5.)
- opakování – vlastní výběr,orientace ve slovníku
-

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php
https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

Úkoly pro domácí výuku žáků 9. r. z ČJ, M, Z, Př, Fy, Aj, Ch, D
- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

Angličtina 22. týden (25.5. – 29.5.)
- slovní zásoba – město - obchody
- napiš názvy, nakresli mapu města
Angličtina 23. týden (1.6. – 5.6.)
slovní zásoba – dopravní prostředky
napiš , nakresli
Angličtina 24. týden (8.6. – 12.6.)
- slovní zásoba sporty, sportovci
napiš letní , zimní sporty
Angličtina 25. týden (15.6. – 19.6.)
opakování . základní fráze
pracovní list
Angličtina
-

26. týden (22.6. – 26.6.)
orientace ve slovníku

Zadání úkolů k domácí výuce pro 9. ročník Ch
Chemie
-

14. týden (30.3. – 3.4.)
učebnice – zopakovat, přečíst – kyseliny
odpovědi na otázky - ústně

Chemie
-

15. týden (6.4. – 10.4.)
vitamíny - rozdělení, výskyt
vliv na zdraví člověka – vysvětlit

Chemie 16. týden (14. – 17.4.)
- učebnice – přečíst – uhlí – str. 31
- odpovědi na otázky - ústně
Chemie
-

17. týden (20.3. – 24.4.)
učebnice – přečíst – ropa, zemní plyn – str. 32,33
odpovědi na otázky – ústně

Chemie
-

18. týden (27.4. – 1.5.)
učebnice – přečíst – organické látky – str.34
odpovědi na otázky

Chemie
-

19. týden (4.5. – 8.5.)
učebnice , nebezpečné látky
značení a užívání běžných chemikálií

Chemie
-

20. týden (11.5. – 15.5.)
zásady bezpečné práce s chemikáliemi-vyjmenuj
internet- ekologické katastrofy

Úkoly pro domácí výuku žáků 9. r. z ČJ, M, Z, Př, Fy, Aj, Ch, D
- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

Chemie
-

21. týden (18.5. – 22.5.)
učebnice chemický průmysl v ČR
léčiva a návykové látky

Chemie
-

22. týden (25.5. – 29.5.)
syntetická vlákna, plasty
pracovní list

Chemie
-

23. týden (1.6. – 5.6.)
jak co dobře či špatně využíváme
pracovní list

Chemie
-

24. týden (8.6. – 12.6.)
energie, odkud ji bereme
pracovní list

Chemie
-

25. týden (15.6. – 19.6.)
hořlaviny
první pomoc při popálení

Chemie
-

26. týden (22.6. – 26.6.)
označování nebezpečných látek
vyhledej na internetu

Zadání úkolů k domácí výuce pro 9. ročník D
Dějepis
-

14. týden (30.3. – 3.4.)
rok 1968, normalizace, přečíst

Dějepis

15. týden (6.4. – 10.4.)
pracovní list - vyplnit

-

Dějepis
-

16. týden (14.4. – 17.4.)
sametová revoluce, pracovní list
lze se přihlásit na stránky KVH www.rokrevoluce.cz a připomenout si videa,
která jsme v listopadu shlédli ve škole

Dějepis 17. týden (20.4. – 24.4.)
- opakování - rok 1968, pracovní list
Dějepis 18. týden (27.4. – 1.5.)
- opakování - normalizace, pracovní list
Dějepis
19. týden (4.5. – 8.5.)
- Charta 77 (dějiny udatného národa českého)
- https://www.youtube.com/watch?
v=jyO3C757Y1E&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=110
Dějepis

20. týden (11.5. – 15.5.)

Úkoly pro domácí výuku žáků 9. r. z ČJ, M, Z, Př, Fy, Aj, Ch, D
- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.
- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).
- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování.

Dějepis

Charta 77 – učebnice kapitola 24
21. týden (18.5. – 22.5.)

Sametová revoluce (dějiny udatného národa českého)
https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpR
FABnZExbv&index=111
Sametová revoluce – učebnice kapitola 25

Dějepis
-

22. týden (25.5. – 29.5.)
Vznik ČR – pracovní list

Dějepis
-

23. týden (1.6. – 5.6.)
Vznik ČR – pracovní list

Dějepis
-

24. týden (8.6. – 12.6.)
Opakování první a druhá světová válka – žák si vyberu libovolnou kapitolu v učebnici,
která se týká daného tématu a nastuduje ji .
Celková časová přímka – učebnice kapitola 28

Dějepis
-

25. týden (15.6. – 19.6.)
Celková časová přímka – učebnice kapitola 28

Dějepis
-

26. týden (22.6. – 26.6.)
Opakování – kapitola 27

