
Distanční výuka v 9.B do pátku 16.10.2020. 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona) 

Vypracujeme worksheet HALLOWEEN a přepošleme na Teams ( vytvoř na PC nebo vyfoť 
svůj poster). Zaměř se na plnění úkolů, kvíz, přiřazování,…. Bude využito pro žáky. 

Termín : do konce října 

 

Český jazyk  

Český jazyk: Dodělat pracovní list str.18,18,19 

                      Pracovní list str.20 – 23 

                      Pracovní list shrnutí, diktáty a větné rozbory 

                      Učebnice str.28 – 31 – teorie – opakování 

Dějepis: Přečíst v učebnici str.19 – 20 

               Vyplnit pracovní list podle stran 21 – 29 

Veškeré pracovní listy žáci dostali v tištěné podobě v pátek, pokud nějaký ztratí, můžou si u 
mě vyzvednout kopii    

 

 

Zeměpis 

Vypracování otázek prosím pošli na školní mail do konce října. Nebo vhoď podepsané do 
školní schránky. 

1. Do okopírované mapy Asie nalepené v sešitě si označte regiony Asie (učebnice str. 39, 
mapa č. 8). 

2. Ze stránky 46 až 48 si do sešitu vypiš základní informace (silně vytištěné pojmy o 
Jihozápadní Asii a arabských zemích. 

3. Vypracuj na tento list odpovědi na tyto otázky: 
 

 

1. Jak vzniklo nejvyšší pohoří světa (Himálaj)? Vysvětli. Pracuj s učebnicí. 
2. Ve kterých asijských nížinách vznikly starověké civilizace? Napiš název nížiny a 

k ní název civilizace, která na tomto místě vznikla.  (Viz dějepis.) 
3.  Jaké výhody a nevýhody přináší arabským zemím Jihozápadní Asie těžba ropy? 

Pracuj s učebnicí. 



Ruský jazyk 

Milí deváťáci, 

dobrali jsme učivo 8. třídy, celkem úspěšně vypracovali zkušební test a nyní již otevíráme 
učebnici 9.třídy. Čtěte a překládejte si text na s.11, a vypracujte v pracovním sešitě s. 3/1, 2, 
3, s.4/4, 6. 

Pokud byste si s něčím nevěděli rady jsem vám k dispozici na telefonním čísle školy 
499 888 134 v době výuky ruského jazyka dle normálního rozvrhu, který máme od začátku 
školního roku. Ve většině cvičení ovšem můžete ke kontrole využít klíče, který je na konci 
pracovního sešitu. 

S pozdravem I. Podlipná 

 

Chemie 

- uděláte dobře, pokud si najdete čas na vyplnění pracovních listů pro zopakování učiva 
a procvičení názvosloví  

 


