
IX.A - Učivo od 13.dubna – (v platnosti zůstávají úkoly i dřívější!!!) 

Český jazyk  
 
Vše k učivu najdete na 
https://1zszateccestina9.tridnistranky.cz/prihlaseni/ 
 
přihlašovací jméno: cestina9 
 
heslo: 2000cestina9 
 

Dějepis 

Pracujte s texty v učebnici  : Dějepis  pro 9. ročník 
 
Úkoly od  14.4.  do 24.4. 

Československo na rozcestí  
Str. 84 – 87 přečíst 
Budování socialismu v ČSR  
Str. 88 – 91 – přečíst 
Hlavní místa konfliktů 
Str. 95 - 97 
 
Opakujte si  učivo : 

 
 Protektorát Čechy a Morava.  Domácí a zahraniční odboj. Atentát na Heydricha . 
 2. světová válka. Konec války ( konference v Postupimi ) . 
 Založení OSN. Válečné procesy.  
  Železná opona. Československo na rozcestí. Budování socialismu v ČSR. 
 
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 . 

   Zápis do sešitu   

   http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/rocnik9/valka4.htm 

   

  Cokoliv budete potřebovat, pište. 

  Můj e-mail: Kumstyrovaj@seznam.c 

 



Dobrovolný úkol : 

Prohlédni si v učebnici ze str. 72 – 73 vojenskou techniku, pracuj i s dalšími dostupnými materiály. 

Otázka :  Zpracuj krátce písemně  

                 Jaké zbraně byly použity ve 2. světové válce  a    vyhledej zajímavosti  

                   Najdi alespoň jednu typickou zbraň  -  Rudé armády 

                                                                                        Americké armády 

                                                                                        Britské armády 

                                                                                        Německé armády 

 Povinný úkol :  

Popiš krátce situaci v Československu po roce 1945 , zejména z pohledu vlivu na poválečné 

uspořádání a politický vývoj. Zpracuj ve formě krátké úvahy ( zamyšlení) .  

Následující okruhy ti pomohou při zpracování tohoto tématu.    

   Okruhy :  Proč po 2. sv. válce získávali větší počet hlasů komunisté ? 

                     Proč bylo Československo závislé na SSSR? 

                     Proč se uskutečnili  v 50. letech v rámci politických procesů krutosti proti odpůrcům   

                     režimu. 

       Povinný úkol : 

                Co dokážeš napsat  o následujících osobnostech  ( základní údaje ) ? 

                W. Churchill                                   J. V. Stalin                                  E. Hácha 

                E. Beneš                                          J. Kubiš                                      K. Čapek 

                L. Svoboda                                      T.G. Masaryk                           K. Gottwald   

                R. Heyndrich                                  B. Mussolini                            J. Masaryk 

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 

 

 


