Dějepis 9 – Mgr. J. Veselá vesela@zskolesovice.cz
Pokud jste splnili předchozí úkoly a dočetli v učebnici do str. 75, máte pochvalu! Razítka za osmisměrku (pokud
nemůžete vyfotit a poslat) dostanete až ve škole.
Navštivte www.ctedu.cz (v oddíle Dějepis najdete spoustu zajímavých krátkých filmů z moderní doby – českých
dějin).
Budeme pokračovat: Přečtěte si učebnici str. 76 – 78 a opište shrnutí ze str. 78 (dole).
Do kostičkovaného sešitu pak vyluštěte přesmyčky:
USTHOLOCA

MAŠIROHI

TENTÁTA

BUŠKI

LICEID

Ruský jazyk 9 – Mgr. J. Veselá vesela@zskolesovice.cz
Učebnice – str.60 – 61 (digitální čas) – naučit se, procvičit ústně v cv.21c) na str.61
PS – písemně str.37/cv.14 (nejdříve bez klíče a pak opravit podle klíče zeleně), str.40/cv.20a)b) – použij učebnici
str.61/cv.23c)
Křížovka – do domácího sešitu - práce se slovníkem - lze použít: www.slovniky.lingea.cz
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ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
Skoro měsíc jste již doma. Věřím, že máte hotovou práci s textem a že už jen dolaďujete úpravu a řešíte finalizaci
s konzultantem. Až se vrátíte do lavic, bude třeba dílo odevzdat. J

Český jazyk 9 – Mgr. E. Chalupová
ZOPAKUJ SI větné členy, vedlejší věty a významové poměry mezi větami hlavními – výše najdeš tabulky,
výpisky…
Procvičuj on-line např. na:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny
https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny
https://www.pravopisne.cz/2012/11/pravidla-rozvijejici-vetne-cleny/
https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/veta-a-souveti/
https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/testy-vetne-rozbory/
https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-veta-jednoclenna-a-dvojclenna-vetny-ekvivalent-2-12/
https://www.pravopisne.cz/2012/03/test-druhy-vedlejsich-vet-a-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/

Vysvětlení pojmu poměry mezi větami hlavními a jednotlivých poměrů:
https://www.youtube.com/watch?v=IWKIYBzNEBE
https://www.youtube.com/watch?v=raBRlRyCHmQ
Doporučuji si videa pouštět postupně.
https://www.umimecesky.cz/cviceni-pomery-vety-hlavni

Podívejte se i na interpunkci, tedy čárky ve větě jednoduché i souvětí:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-carky-ve-vete-jednoduche-privlastek-pristavek
https://www.umimecesky.cz/cviceni-souveti

Urči si do školního sešitu větné členy ve větách:
Starosta Rybitví se toho dne vrátil domů unavený.
Zkontroluj si a oprav podle videa:
https://www.youtube.com/watch?v=ZtU1NEHoWlg
Těžší věta – pro žáky I. skupiny nebo pro ty, kdo budou dělat přijímací zkoušky
Pro něj může být dobré najít si samostatné bydlení.
Zkontroluj si a oprav podle videa:

https://www.youtube.com/watch?v=4E851tS16OA
OPAKUJ, PROCVIČUJ.
Literatura:
Dočítej již druhou knihu a po jejím přečtení si napiš do sešitu na literaturu název knihy, autora a obsah
druhé přečtené knihy.
Sloh:
Do sešitu na sloh napiš vypravování (nebo jiný libovolný slohový útvar, např. úvahu) o tom, jak prožíváš
současnou situaci.

VYPRACOVANÉ ÚKOLY (I TY PŘEDCHOZÍ, KDO TAK JEŠTĚ NEUČINIL) NASKENUJTE NEBO NAFOŤTE (MÁTELI MOŽNOST) A JAKO PŘÍLOHU POSÍLEJTE NA E-MAILOVOU ADRESU:
chalupova@zskolesovice.cz

Německý jazyk 9 – Mgr. L. Lemonová lemonova@zskolesovice.cz
učebnice strana 76 cvičení 2b, dále strana 77 cvičení 4 a strana 78 cvičení 5 - napsat věty do sešitu. Dále pracovní
sešit strana 72.
Procvičování na těchto stránkách: http://www.nemecky.net/, https://www.umimenemecky.cz/

Zeměpis 9 – Ing. S. Vršecká vrsecka@zskolesovice.cz
ð dokreslit u všech krajů okresy do mapy a udělat zápisy do sešitu dle učebnice
Královehradecký kraj - zápis do sešitu
Spoj, co k sobě patří:
1. Sněžka
A) - leží na řece Úpě
- kožešnický průmysl KARA
- leží v Krkonošském podhůří
2. Velká Deštná
B) - leží na hranicích s Polskem
- u vodní nádrže Rozkoš
- medvědi Ludvík a Dáša
3. Rozkoš
C) - Viktorčin splav
- oblíbené místo Boženy Němcové
- zámek kněžny Zaháňské
4. Hradec Králové
D - lázně – léčba pohybového ústrojí
- Krkonoše – Černá hora 1299 m
- lyžařské středisko
5. Trutnov
E) - nejvyšší vrchol Krkonoš
- výška 1602 m
- pramenní zde řeka Labe

6. Náchod

7. Jičín

8. Dvůr Králové nad
Labem

9. Ratibořice

10. Jánské Lázně

F) - vodní nádrž
- mezi Českou Skalicí a Náchodem
- leží na řece Úpě
G) - zoo s Africkým safari
- mezi Hradcem Králové
a Trutnovem
H) - leží na soutoku Labe s Orlicí
- klavíry PETROF
- obří akvárium
I) - Orlické hory
- výška 1115 m
- často zde prší
J) - Václav Čtvrtek
- les Řáholec
- Rumcajs

Pardubický kraj
Spoj, co k sobě patří:
1. Pardubice

2. Králický Sněžník

3. Vysoké Mýto

4. Hlinsko

5. Lanškroun

6. Chrudim

7. Ústí nad Orlicí

8. Litomyšl

9. Česká Třebová

A) - rodiště Bedřicha Smetany
- řeka Loučná
- mezinárodní operní festival
B) - ETA
- Železné hory
- Pešava 697 m. n. m.
C) - pohybový aparát
- leží v Polabské nížině
- pavilon Gočár - kubismus
D) - termoponožky - BOBR
- rodný dům Josefa Ressla
- festival loutkářských souborů
E) - pramení Morava
- příhraniční opevnění
- dělostřelecká tvrz Bouda
F) - železniční uzel

G) - autobusy (KAROSA) - dnes
IVECO
- protéká řeka Loučná
H) - výroba perníku
- výroba semtexu
- dostihy
I) - papírny ORPA
- elektronický a strojírenský prům.

10. Lázně Bohdaneč

Kraj Vysočina
Spoj, co k sobě patří:
1. Jihlava

2. Pelhřimov

3. Humpolec

4. Třebíč

5. Žďár nad Sázavou

6. Telč

7. Přibyslav

8. Chotěboř

9. Havlíčkův Brod

10. Dukovany

- chov koní a jezdectví
J) - soutok Tiché Orlice a Třebovky
- výroba netkaného textilu – PERLA
- lyžování

A) - řeka Sázava
- mlékárenská firma PRIBINA
- mohyla J. Žižky († 1424)
B) - řeka Jihlava
- vltavíny
- výroba obuvi a ponožek PUMAX
C) - Křemešnická vrchovina
- Muzeum rekordů a kuriozit
- kartáčovny (zubní kartáčky)
D) - bramborářská oblast
- působil zde Borovský
- pivovar Rebel
E) - první jaderná elektrárna v ČR
- JV od Třebíče
- vodní nádrž Dalešice
F) - SZ od Jihlavy
- výroba nábytku
- strojírenský prům. (nářadí-lopaty)
G) - katakomby - svítící chodba
- strojírenský průmysl
- pivovar Ježek
H) - řeka Doubrava
- strojírny - galvanovna
- CHKO Železné hory
I) - vodní nádrž Pilská
- Zelená Hora - barokní kostel
- železárny, strojírny (výtahy)
J) - památka UNESCO - barokní domy
- galerie Jana Zrzavého
- Mariánský sloup

Jihomoravský kraj
Spoj, co k sobě patří:
1. Brno

2. Blansko

3. Hodonín

4. Břeclav

5. Znojmo

6. Strážnice

7. Moravský kras

8. Špilberk

9. Věstonice

10. Nové Mlýny

A) - tři přehradní vodní nádrže
- řeka Dyje
- Pavlovské vrchy
B) - Eduard Štorch - Lovci mamutů
- hliněná soška ženy (venuše)
- Novomlýnské nádrže
C) - Drahanská vrchovina
- propast Macocha (138 m.)
- Punkevní jeskyně
D) - výroba okurek
- NP Podyjí
- katakomby (největší v ČR – 27 km)
E) - rodiště T. G. Masaryka
- řeka Morava
- tepelná elektrárna
F) - hrad a pevnost
- vrch Petrov
- byl zde vězněn Babinský
G) - Ústavní soud ČR
- Masarykova univerzita
- traktory ZETOR
H) - strojírenský prům. - vodní turbíny
- řeka Svitava
- brána do Moravského krasu
I) - JV Moravy (na Baťově kanále)
- skanzen
- mezinárodní folklórní festival
J) - nejteplejší oblast ČR - řeka Dyje
- Lednicko - Valtický areál
- chemický průmysl

Kdo mi zašle na školní e-mail správné řešení „Spoj, co k sobě patří“, může získat
dobrou známku k dobru!

MATEMATIKA 9 – Mgr. L. Fukárek fukarek@zskolesovice.cz
Učebnice č. 2
LINEÁRNÍ FUNKCE - do sešitu vypsat všechny fialové rámečky a to i vyplněné i ty jen ohraničené (osy
rýsovat), do sešitu sestroj graf lineární funkce y = x + 4; y = -3x + 1; y = 2x – 3; y = x – 3; y = 3x – 1; y = 2x + 3.
LINEÁRNÍ FUNKCE V TEORII A PRAXI – Pročti si bedlivě úlohy A, B, C a vypracuj v Cvičení za článkem
9,10.
ÚLOHY NA ZÁVĚR – projdi si úlohy na závěr a vypracuj 1-3 do sešitu!!
Učebnice č. 3
DVAKRÁT MĚŘ JEDNOU ŘEŽ! – pročíst si úlohy A, B, C a do sešitu vypracovat 47/1 - 3; 49/5,6; 50/7.
JEDNODUCHÉ, NEBO SLOŽENÉ ÚROČENÍ – pročíst úlohy A, B a zelené rámečky a vypracovat do sešitu
str. 53/1; 54/4.
FYZIKA 9 – Mgr. L. Fukárek fukarek@zskolesovice.cz
ATOM A ATOMOVÉ JÁDRO – vyhledat na webu model atomu, atom elektricky neutrální, iont, kladný
iont, záporný iont – do sešitu nakreslit modely a popsat, Youtube – Nezkreslená věda – Co je atom –
podle dokumentu vypsat poznámky do sešitu a umět!!

Anglický jazyk 9 – Mgr. A. Mesárová

mesarova@zskolesovice.cz

Zdravím všechny angličtináře a věřím, že se vám všem dobře daří!
Posílám několik úkolů ke zpracování a nezapomeňte procvičovat online:
https://klett.cz/blog/2020/03/27/bloggers-bezplatne-plne-vyuziti-interaktivni-podpory/

From Taransay to the South Pole
Ben Fogle is a famous TV presenter in the UK but he has done many exciting and interesting
things in his life. He became famous in the year 2000 when he was in a reality TV show
called Castaway. He was part of a group of people who lived alone on a remote Scottish
island called Taransay for a year. There were thirty-six people and they had to build their
own houses and grow their own food. Since then he has presented a lot of TV programmes
about nature and animals including Animal Park, Wild in Africa, and Extreme Dreams. These
programmes have taken him all over the world. He has also made documentaries about the
British explorer Captain Scott, Prince William and crocodiles in Botswana.
Ben loves exploring and he has done some very difficult and dangerous expeditions. In
2005/6 he rowed across the Atlantic with Olympic rowing champion James Cracknell. They
were in a small boat and they had many accidents during the journey. Then in 2009 he skied
across Antarctica in a race to the South Pole. One of the people in his team was his old
rowing partner James Cracknell. This journey took 18 days. They didn’t win. The Norwegian
team beat them but it was a great achievement to complete the journey. Ben nearly didn’t go

on this last trip. While he was working in Peru he became very ill and nearly died. But he
recovered and immediately started training for the Antarctic race. He has written five books
about his adventures and his life and he writes a regular column for a British newspaper. The
only question remains. What will Ben do next?
1) Vyber správnou odpověď:
1.
Why did Ben Fogle become famous in 2000?
A.
☐ He took part in a reality programme
B.
☐ He explored a remote Scottish island
C.
☐ He became a TV presenter
2.
What kind of TV programmes has Ben presented?
A.
☐ Cookery programmes
B.
☐ News programmes
C.
☐ Wildlife and animal programmes
3.
Which Ocean did Ben row across with James Cracknell?
A.
☐ The Atlantic
B.
☐ The Antarctic
C.
☐ The Pacific
4.
How long did it take for Ben to ski to the South Pole?
A.
☐ 36 days
B.
☐ 2 days
C.
☐ 18 days
5.
How many books has Ben written?
A.
☐ Five
B.
☐ Four
C.
☐ Two

2) Správně doplň věty:
1. Tom didn’t eat ________thing for breakfast.
2. I’ve looked ________where, but I can’t find my mobile phone.
3. ________one lives in that old house. It has been empty for years.
4. ________body loves holidays!
5. Did you go ________where special on holiday?
6. I saw ________thing run across the floor. It was a spider!
7. She said she heard a noise, but I heard ________thing.

Přírodopis 9 – Mgr. M. Zápalová
V případě nejasností, dotazů a vypracovaných úkolů pište na email zapalky@arborea.cz,
zapalova@zskolesovice.cz, moc vás všechny zdravím.
-

Str. 37 otázky 1-3 písemně zezadu do sešitu
Pročti a udělej stručné výpisky z usazených hornin str. 37-42
Promysli si odpovědi na otázky str. 42/1-8

Procvičuj poznávačku hornin https://www.testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/seznam
Chemie 9 – Mgr. M. Zápalová
-

Pročíst a vypsat stručné výpisky str. 67 a str. 69-75
Odpovědi na otázky str. 70/1-4 a 75/1-3 písemné zezadu do sešitu
Procvičovat:
http://www.testpark.cz/testy/chemie/organicka-chemie-1099
http://www.testpark.cz/testy/chemie/organicka-chemie-1805
http://www.testpark.cz/testy/chemie/chemie-pro-9-tridu-2237

