
Český jazyk 9. třída: 16. –  20. 3. 

Mluvnice:  

 uč. str. 90 / cv. 1 – písemně do sešitu mluvnice, uvést všechny varianty správné koncovky 

 OPČ 2 str. 13 -15 / cv. 31 – 36 

 na uvedené adrese vybírat z nabídky testů a připravovat se na přijímací zkoušky: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-

jazyk-a-literatura 

Literatura: 

 četba vlastní knihy (termín odevzdání čtenářského deníku 8. 4. 2020) 

 

 

Dějepis 9. třída: 16. – 20. 3. 

uč. str. 86 až 90 – udělat stručné výpisky do sešitu dějepisu 

 

Chemie 9. 

Sacharidy (=cukry) 

učebnice str. 71 až 75 – přečíst 

Zápis do sešitu (viz modrý text níže): Podle učebnice doplnit informace místo ☺ 

Sacharidy 

 význam ☺ text a schéma str. 71 

 rozdělení: podle počtu cukerných jednotek 

 monosacharidy (1 jednotka) = jednoduché cukry 

 disacharidy (2 jednotky) 

 polysacharidy (tisíce jednotek) = makromolekuly 

Monosacharidy  

☺ vlastnosti, vznik, 2 nejběžnější zástupci (+ jejich vlastnosti, výskyt, využití) 

Disacharidy  

☺ 3 nejběžnější zástupci (+ jejich výskyt, využití) 

Monosacharidy  

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura


☺ 3 nejběžnější zástupci (+ jejich výskyt, využití) 

 

Matematika:  

- pracovní sešit – algebra: str.39/1-5 

- přijímačky: vypracovat Test 1 – Test 3 (str.76 – 91) 

 

Fyzika:  

- uč. str. 5 -11: vypsat poznámky – Kmitavý pohyb pružiny a matematického kyvadla; 

Periodické děje a jejich znázornění + vypracovat úlohy do sešitu str. 8, str. 11  

 

NĚMECKÝ JAZYK  

Einheit 7  

- pracovní sešit str. 69, 70 (vypracovat opakovací test) 

- opakovat 7. okruh (budeme psát test) 

 

 

ZEMĚPIS  

PRŮMYSL (velký nadpis do sešitu) 

- učebnice str. 74 - 75 pouze přečíst průmyslovou revoluci (výpisky 

nedělat) 

 

- učebnice str. 76  

ROZMÍSTĚNÍ PRŮMYSLU – LOKALIZAČNÍ FAKTORY (nadpis do 

sešitu) 

- najít odpovědi na tyto otázky a zapsat do sešitu 

1. Co jsou to lokalizační faktory? 

2. Které lokalizační faktory byly důležité dříve? 

3. Které lokalizační faktory jsou důležité dnes? 



 

- učebnice str. 77 – 78 (přečíst)  

PRŮMYSLOVÉ OBLASTI SVĚTA (opsat do sešitu) 

► průmysl se koncentruje do průmyslových zón měst 

Tradiční oblasti: 

1) severovýchod USA 

2)  západní Evropa 

3)  Japonsko 

 jejich počáteční rozvoj byl ovlivněn existencí a těžbou surovinových zdrojů 

(černého uhlí a železné rudy) 

Nové průmyslové oblasti:  

► Východní a jihovýchodní Asie – V Čína, Jižní Korea, Malajsie, Thajsko, 

Hongkong 

► Argentina, Austrálie, Mexiko 

průmysl zaměřen na výrobu spotřebního zboží ve velkých sériích , 

elektronika nebo textilní zboží 

 

 

Přírodopis 9. 

Tektonické jevy a přeměna hornin 

učebnice str. 60 až 64 – přečíst - část jsme již dělali, mělo by ti to být povědomé :-)   

Nové informace: Přeměněné horniny (uč. str. 62 – 64) – udělat krátký zápis do sešitu  

 

 

 

 



Anglický jazyk -9.třída 

1) Opakovat PRESENT PERFECT- JAK SE TVOŘÍ, ZÁPOR, OTÁZKA.  

Použití : • Already, just, yet. 

               • Since, for 

                • vazba How long have you... 

→ Gramatika str. 20-21, 32-33, 40-41. 

2) Opakovat slovesa -3 sloupečky:  Infinitive- Past simple - Past participle.  

Viz. tabulka sloves. 

3) Workbook- Vypracovat cvičení z Unit 4 do str.39 (včetně str.39). 

 

 


