
9.A – Čtvrtek 15. 10. 2020

1. HODINA – Anglický jazyk
• učebnice str. 11/cv. 3, 4, 5 -do sešitu
• prac. sešit str. 4/celá, 5/celá – poslechové CD přiloženo

2. HODINA – Fyzika
• Transformátor - transformační poměr a transformace nahoru a dolů (uč. strana 14 – 15)

◦ 1.) Jaké napětí má proud vycházející ze sekundární cívky transformátoru s 500 závity, 
když primární cívka má 2 000 závitů a napětí na ní přicházející má hodnotu 20 V?

3. HODINA – Výchova k občanství
• Učebnice OV str. 6-11 – prostudovat text a u jednotlivých náboženství si zapsat: 

charakteristika, svatá kniha, dělení (bohové), svátky, symboly
4. HODINA – Matematika
pracovní sešit - vypracují celou stranu 61+ 62
5. HODINA – Český jazyk

•  PS str. 50 (nahoře na stránce je Výklad a dole Facebook)/ cv. 1, 2
• Napište domácí slohovou práci – úvaha Facebook (Instagram) – dobrý sluha, ale zlý pán
• (můžete využít osnovu PS str. 50/3, ale spíše se více rozepište), nezapomeňte na odstavce, 

úvod i závěr, a pokud budete vycházet z nějakých info – uveďte VŽDY ZDROJE, viz 
citace.com)

•  Práci poslat na e-mail do 22.10., název souboru např.: Facebook_Komárková.doc
6. HODINA – Chemie

• z nafocených materiálů si žáci vypracují do sešitu zástupce halogenidů, oxidů a sulfidů 
◦ (název, vzorec, výskyt, využití a vlastnosti)

• kdo v úterý chyběl, obrátí se na spolužáky, ať mu materiály pošle
8. HODINA – Tělesná výchova

• Bez zadání

9.A – Pátek 16. 10. 2020
1. HODINA – Druhý cizí jazyk

• Procházková
◦ učebnice str. 37/3,5 – ústně

• Hůrková
◦ Opsat z učebnice str. 31 do sešitu časování slovesa být
◦ Prac. sešit str.23 cv. 3,4

2. HODINA – Matematika
• pracovní sešit strana 63/A-10 až A-13 

3. HODINA – Anglický jazyk
• učebnice str. 12/celá, str. 13/ cv.4 -poslech on-line učebnice: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs            
• do sešitu přeložte libovolný text z časopisu Gate do ČJ (minimálně 12 vět) do sešitu

4. HODINA – Český jazyk
• PS str. 3 V. Vysockij: Básně a písně, str. 4. A. Ginsberg: Kvílení (celá strana)

5. HODINA – Dějepis
• učebnice strana 16, 17, přečíst, do sešitu vypsat důležité informace-tučně-



• prohlédnout obrázky a mapy
• stream dokument 5minut, Slavné dny-Den, kdy vzniklo Československo podívat se

6. HODINA – Zeměpis
• Uč. str. 13 a 14 – Kapitola Obyvatelstvo: přečíst, naučit, udělat stručný zápis.

• Do sešitu odpovědět na otázky:
1. Kdy bude další sčítání lidu?
2. Vypiš, ve kterých letech v ČR došlo k větším přírůstkům obyvatel a vysvětli, proč.
3. Vypiš, ve kterých letech v ČR došlo k větším úbytkům obyvatel a vysvětli, proč.
4. Napiš nějakou větu v brněnském nářečí


