
IX.A - Učivo od 11. května – (v platnosti zůstávají úkoly i dřívější!!!) 
Český jazyk  
 
Vše k učivu najdete na 
https://1zszateccestina9.tridnistranky.cz/prihlaseni/ 
 
přihlašovací jméno: cestina9 
 
heslo: 2000cestina9 
 

Anglický jazyk 

 

Dobrý den,  

veškeré potřebné informace a domácí úkoly od teď najdete na těchto stránkách: 

http://1zszatecanglictina9a.tridnistranky.cz 

jméno: anglictina9A 

heslo: 2000anglictina9A 

Německý jazyk 
 

Byla zřízena třídní stránka pro Nj. Prosím zadejte tuto adresu, která není zatížena heslem a je veřejná: 

www.nemcina9.tridnistranky.cz 

 
Dějepis 
Pracujte s texty v učebnici  : Dějepis  pro 9. ročník 

 

Úkoly od  11.5. do 25.5.  

Dobrovolný úkol do 15.6. 

 

Připomínám opozdilcům, kteří ještě neodevzdali minulé úkoly, že mají možnost to ještě 

napravit. Ponechávám tedy minulé zadání , na které navazuje nový test. 
 

OD „ PRAŠKÉHO JARA PO „ SAMETOVOU REVOLUCI „  

( tučný zápis  v rámečku , str. 102 ) 

Str. 98 – 102 přečíst 

 

 VSTŘÍC SJEDNOCENÉ EVROPĚ ( tučný zápis  v rámečku , str. 107 ) 

Str. 104 – 107 – přečíst 

 

https://1zszateccestina9.tridnistranky.cz/prihlaseni/
http://1zszatecanglictina9a.tridnistranky.cz/
http://www.nemcina9.tridnistranky.cz/


Opakovat : 

 www.testpark.cz 

 Online cvičení  DĚJEPIS 

 ČT -  Škola doma  

 ČT  - Škola s nadhledem 

 ČT  - Apokalypsa 2. světové války ( 6 dílů ) dokumenty 

 ČT  - Odpoledka 

   

 

 Nezahálejte, odpočiňte si, ale nezanedbejte důležitou látku z dějepisu. 

 Těším se na Vás . 

 

 Chválím za plnění úkolů , někteří z Vás plní i úkoly dobrovolné. Děkuji.  

 

  Děti , dávejte mi i ostatním  tipy na pořady TV , které teď často vysílají . Jestli se Vám něco    

líbilo, doporučte nám to také.    

  Cokoliv budete potřebovat, pište. 

  Můj e-mail: Kumstyrovaj@seznam.cz 

 

 

 

Opakování do 25.5.        

 

            Práce s textem : 

               Citace  Z „ Děkovačky bez pugétu „ – A. Branald : 

1) Pátého ledna roku 1968 byl odzbrojen a odstaven ústřední tajemník Antonín Novotný a na 

jeho místo byl vztyčen Alexandr Dubček a reformisté se dostali k závažnému slovu, začali 

prosazovat akční program, ekonomickou reformu a rehabilitace. Spisovatelé se přihlásili 

k Dubčekovi, požádali o registraci nového týdeníku za zcizené ji Literární noviny a začali 

připravovat rehabilitaci poraněných a o čas, majetek, světskou slávu a lidské štěstí 

okrádaných přátel. 

                                          

a) Jakou funkci dostal Alexandr Dubček ----------------------------------------------------------------- 

b) Kdy to bylo ? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Co začal prosazovat ? ------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Které noviny byly zrušeny před rokem 1968 ? ------------------------------------------------------ 

          2 ) Vysvětlete pojmy : 

                Rehabilitace ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.testpark.cz/
mailto:Kumstyrovaj@seznam.cz


                Socialismus s lidskou tváří ------------------------------------------------------------------------------------- 

                Reformní komunisté ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Normalizace ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                Vojska Varšavské smlouvy ------------------------------------------------------------------------------------ 

               Samizdat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Pražské jaro ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Disident ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

               „ Socialismus s lidskou tváří „ ------------------------------------------------------------------------------------             

3 )  Jaká událost zasáhla ČSSR v roce 1968 ( popiš) -------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4 )  Co byla  „Charta 77 „  

Kdy byla vydána ------------------------------------------------------------------------------ 

Kdo byl autorem ----------------------------------------------------------------------------- 

Co bylo jejím  obsahem ---------------------------------------------------------------------- 

 

          5)  Který čin  Jana Palacha chtěl vyburcovat občany Československa z pasivity --------- 

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

        6.) Popiš život v normalizaci ------------------------------------------------------------------------------------------ 

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        7. ) Pomocí pojmů z nabídky charakterizujte „ pražské jaro „ a období normalizace 

             Obnovení cenzury, zrušení cenzury, otevřely se hranice, uzavření hranic, rostla moc StB,  

              emigrace,  funguje Sokol a Junák, vznik divadel – Semafor, Rokoko…., tresty,  



              Spartakiáda, reformace ekonomiky, sebeupálení J. Palacha, zatýkání, Palach, Zajíc ,   

A. Dubček, L. Svoboda 

 

 

Pražské jaro ( leden až srpen 1968 ) Normalizace ( 70. – 80. léta ) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

      

                

Jak se Ti pracovalo ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je pro tebe toto učivo zajímavé ? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dobrovolný úkol  do 15.6. 

 

Aktuální událostí v současné době je i mimo jiné je výročí 75 let od ukončení 2. světové války a 

Květnového povstání ( 5.5.1945, 8.5.1945 ) 

 Ve škole bychom se tomu určitě velmi věnovali, ale koronavirus nám to znemožnil . Tyto události 

jsou pro ČR velmi významné a proto by jste jim mohli věnovat trochu času. Můžete každý zvlášť, nebo 

ve skupince s kamarády zpracovat menší projekt na toto téma.  

Může to být prezentace na PC , nebo obrázek, koláž , vzpomínka, komiks apod. Třeba se to dá použít 

v příštích letech. Můžete dodat i nějaké informace, zajímavosti  - co jste se dozvěděli navíc. 

Nejcennější jsou osobní vzpomínky pamětníků. 

 

 

 



Jak se Ti pracovalo ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                   

 
Zeměpis  
 

Vše pro zeměpis najdete na stránkách: 

https://devitkyzemepis.tridnistranky.cz/ 

Uživatelské jméno: zemepis9 

Heslo: 2020zemepis  
 

Matematika  
 

Vše pro matematiku najdete na stránkách https://matika9na1zszatec.tridnistranky.cz 

Uživatelské jméno: matika9 

Heslo: 2000matika 

 

Fyzika 

 
Vše pro fyziku najdete na stránkách https://fyzika9na1zszatec.tridnistranky.cz 

Uživatelské jméno: fyzika9 

Heslo: 2000fyzika 
 

Chemie 

Vše pro chemii najdete na stránkách https://chemie9na1zszatec.tridnistranky.cz. 

Uživatelské jméno: chemie9 

Heslo: 2000chemie 

 

 

https://devitkyzemepis.tridnistranky.cz/
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