
 

Základní škola Kladno, Školská 322 Ročník: 9. A 03.05.2021-07.05.2021 

Předmět Učivo/procvičování učiva 

 
Český jazyk 
 

V týdnu od 3. – 7. května si zopakujeme několikanásobný větný člen, 
určíme, jakým větným členem může ve větě být a uvědomíme si 
významový poměr mezi NVČ a kdy ho oddělujeme čárkou. Druhým 
úkolem bude pravopisné cvičení, kde si upevníme pravidlo shody 
přísudku s několikanásobným podmětem. Ve slohu se seznámíme s 
komentářem a budeme diskutovat o jeho obsahu. Nová kapitola v 
literatuře má název Osudy, budeme uvažovat nad obsahem povídky A. 
P. Čechova Vaňka, o osudu devítiletého chlapce. 

Na on-line hodině budeme potřebovat kromě pracovního listu také 
učebnici a čítanku. Těším se na vás. Kontakt: Salacova@seznam.cz, 
tel. 605567883 

 
Matematika 
 

V tomto týdnu se naučíte počítat povrch a objem koule. Postupujte 
podle zadání v pracovních listech a řešení daných příkladů přineste do 
školy k ohodnocení. Jehlan a kužel si opakujte. 
Kontakty zůstávají stejné - mob. 602 527 337, ukoly6a@email.cz 

 
Cizí jazyk 
Angličtina 
 

Téma: Vesmír Vypracuj pracovní list, který si vyzvedneš ve škole. 
Vypracované úkoly průběžně odevzdávejte ve škole, zasílejte na 
uvedený email nebo přes msg. Konzultace, dotazy: Mgr. Bc. I. 
Nováková, e-mail: skola6b@post.cz, tel.: 702 173 979. 

 
 

Ruský jazyk 
 

Slovní zásoba 7. lekce 
1/Nahlas přečti a zkus si zapamatovat slovní zásobu na str. 96 
2/Zapiš do sešitu vazby na str. 97 nahoře, několikrát si je přečti 
Opět se spojíme, konzultace 737 039 772 

 
Fyzika 
 

Opakování učiva 7.roč.- klid a pohyb těles 
Na stránkách https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-klid-a-pohyb-
teles-60-.pdf , materiál si důkladně prostuduj a do sešitu si opiš 2, 3 a 
4 rámeček a vzorec ze 6 rámečku a převod jednotek rychlosti ze 7. 
rámečku. 
 V případě, že něčemu nerozumíš, máš možnost domluvit 
si  individuální konzultaci na telefonním čísle 722 952 742. 
Konzultace podle rozvrhu přes meet.google.com pod kódem jcd-
aqpg-fzf   

 
Chemie 
 

Výroba paliv a energie 
1/ Zopakuj si, jaké dva druhy uhlí znáš, jaký je rozdíl v jejich těžbě, 
kvalitě a vlivu na životní prostředí. 
2/Jaké jsou produkty zpracování uhlí karbonizací?( zdroj internet nebo 
učebnice chemie) 
Opět se spojíme, konzultace 737 039 772 

 
Dějepis 
 

V minulém týdnu jsme dokončili téma 2. světové války. Zbývá 
zhodnotit její : 
CHARAKTER a DŮSLEDKY ( s. 64 - 69 ) 

https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-klid-a-pohyb-teles-60-.pdf
https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-klid-a-pohyb-teles-60-.pdf
http://meet.google.com/


Kapitola je věnovaná  HOLOCAUSTU, ATOMOVÝM BOMBÁM, 
zničenému majetku (= válečné škody) a zmařeným životům (téměř 60 
miliónů!!) 
Ve svých deskách s úkoly najdete k tomuto tématu PRACOVNÍ 
LIST + TEXT k jeho zpracování. Text nevracejte a založte si ho do 
sešitu. Pracovní list odevzdejte příští týden - správné 
odpovědi probereme na on-line hodině tento týden, tak se 
přihlaste ve středu v 9:00 hodin na kpu-wixv-grt. 
Dotazy a rezervace konzultací: tel. 602 527 336, e-mail 
skola7a@seznam.cz 

 
Přírodopis 
 

Opakuj učivo 
Zápisky do sešity 
Dotazy: 83Vlasta@seznam.cz 

 
Zeměpis 
 

Pracovní listy jsou k vyzvednutí ve škole. 
Dotazy: 83Vlasta@seznam.cz 

Tělesná výchova Zkus odpovědět na otázky z oblasti  
sportu v přiloženém pracovním listě a odevzdej ke kontrole. 

 

Třídnická hodina online, každé úterý v 9h. Google Meet. 

Dotazy na: jakub.moravek@email.cz 


