
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ROČNÍK 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Matematika  Opakování 

- základní početní operace 

 (příklady lze čerpat na uvedených 

 stránkách) 

 Celá čísla 

- sčítání a odčítání (uč. str. 7 a 8) 

- násobení a dělení (uč. str. 11-13) 

 Desetinná čísla 

 - dělení a násobení (uč. str. 14 – 

26)  

 

Učebnice 

Matematik
a - 

geometrie 

Opakovat vzorce objemu krychle a kvádru 

učebnice str. 78 – 79 

Pracovní sešit str. 40 cv. 7 a str. 41 cv. 3 

Učebnice 

Český jazyk Opakování přídavných 

jmen učebnice str. 38 - 

41  

Pravopisná cvičení - 

učebnice str. 43 - 45 cv. 

3,5,8 

K opakování celkového 

učiva : 

- lze využít jakékoliv 

cvičení v učebnici 

- přehledu učiva od str. 

60 

 
Sloh: Psaní adresy 

          Dopravní značky 

Čtení: Hlasité – text z 

čítanky 

Učebnice Čítanka 

Anglický jazyk Témata k samostudiu: 

 oblečení 

 zápor ve větě 

 profese 

 budoucí čas. 

 

Áďa a Šanel opakují dle svých schopností 

následující témata: 

 barvy 

 ovoce a zelenina 

 rodina 

 čísla  

 vazby I have/I like. 

Všechny okruhy naleznete na stránkách 

helpforenglish.cz, přičemž do vyhledávacího pole 

stačí napsat požadované slovo a ve 

vygenerovaném seznamu si naleznete dané téma, 

včetně možnosti testování. 

Tempo a rozsah činností přizpůsobte momentální 

náladě, co nestihnete, to nestihnete.  

 https://skolakov.eu/

anglicky-jazyk-3-

trida/clothes 

 https://www.sogood

languages.com/cs/a

nglictina/study/zap

or-negation/ (pouze 

kapitola 1) 

 https://www.helpfor

english.cz/article/20

07080701-

zamestnani 

 https://www.helpfor

english.cz/article/20

07052802-budouci-

cas 

Pod kapitolami na webu 

helpforenglish.cz máte vždy 

možnost látku otestovat. 

Tedy nebojte se a testujte 

se, neb je to nejlepší cesta, 

jak se cokoliv naučit. 
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Dějepis DĚJEPIS – 9. ROČNÍK 

Opakuj si pomocí učebnice Kalendář 2. světové 

války (průběh a důsledky války, holocaust)    

 

Přečti si v učebnici téma Převrat v únoru 1948    

1) Vyhledej pojem převrat, lidové milice,  

2) Svými slovy zopakuj to, co jsi četl – čti 

nahlas 

3) V případě, že máš potíže se čtením, požádej 

rodiče 

4) Vypiš si nejdůležitější poznatky (jsou 

vytištěné silně) – ne celé věty, pokud nemáš 

sešit, tak na papír 

5) Znovu si vše přečti a barevně podtrhni a text 

doplň obrázkem 

6) Odpověz si na otázky na konci textu 

 

Přečti si v učebnici téma Prezident Klement 

Gottwald    

1) Zpracuj zápis (v bodech), doplň si poznámku -  

„první dělnický prezident“ 

2) Doplň obrázkem  

 

Přečti si v učebnici téma Období stalinismu  

7) Vyhledej pojem stalinismus, Kdo byl J. V. 

Stalin 

8) Postupuj stejně, jako u předchozích témat 

 

Využij informací z internetu např. videí: 

Dějiny udatného českého národa (Padesátá 

léta I.,II, ), Google – únor 1948, 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/

den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-

unor-151467 apod. 

 

 

Učebnice 

Zeměpis Přečti si kapitoly 

Jižní Amerika – uč.: str.: 40 – 41 

Jižní část Jižní Ameriky – uč.: str.: 44 – 45 

 

Učebnice 

Přírodopis  Přečti si kapitoly 

 Velké ekosystémy na Zemi – uč.: str.: 64-69 

Lidé a prostředí– uč.: str.: 70-72 

Učebnice 

Chemie Opakování probraného učiva. 
Přečti si kapitoly  
Učebnice do str. 30 
Látky neživé přírody (oxidy, kyseliny, 

hydroxidy) 
Učebnice do str. 34 

Učebnice, internet 
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Vzácné dary Země (uhlí, ropa, zemní plyn) 
You Tube – chemické pokusy 

Fyzika Popiš a nakresli jednoduchý elektrický 
obvod. Na jakou energii mění elektrickou 
energii spotřebiče u tebe doma. 

Sešit, internet 

 


