
IX.A - Učivo od 27.dubna – (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 

Dějepis 
Pracujte s texty v učebnici  : Dějepis  pro 9. ročník 
 
Úkoly od  27.4. do 10.5.  

Dobrovolný úkol do 8.5. 

Připomínám opozdilcům, kteří ještě neodevzdali minulé úkoly, že mají možnost to ještě 
napravit. Ponechávám tedy minulé zadání , na které navazuje nový test. 
 

Československo na rozcestí ( tučný zápis  v rámečku , str. 87 ) 
Str. 84 – 87 přečíst 
Budování socialismu v ČSR ( tučný zápis  v rámečku , str. 91 ) 
Str. 88 – 91 – přečíst 
Vztahy mezi V a Z v době studené války ( tučný zápis v rámečku , str. 94 ) 
Str. 92 – 94 - přečíst 
Hlavní místa konfliktů ( tučný zápis  v rámečku str.  97) 
Str. 95 - 97 
 
Opakovat : 
 www.testpark.cz 
 Online cvičení  DĚJEPIS 
 ČT -  Škola doma  
 ČT  - Škola s nadhledem 
 ČT  - Apokalypsa 2. světové války ( 6 dílů ) dokumenty 
 ČT  - Odpoledka 
 ČT  - Odpoledka  - prosím o zpětné zhlédnutí dokumentu T.G.Masaryk ( Z. Mahler) 



                                 ( 21.4. od 14:00 hod. ) 
 
 ČT – Moravec (dvoudílný film )  26.4. a 3.5. ( natáčel se i v Žatci ) 
 
 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 3.5.        

            Práce s textem :  

1.) Soudní proces před mezinárodním tribunálem v Norimberku, který se konal od listopadu 

1945 do října 1946, skončil vynesení rozsudků smrti a následnými popravami deseti 

nacistických pohlavárů. Mezi odsouzenými byl ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop, 

Hitlerovi vojenští poradci Wihelm Keitel a Alfred Jodl, ministr vnitra Wilhelm Frick a 

protižidovský štváč Julius Streicher. Goring spáchal ve vězení sebevraždu a Himler se zabil po 

svém zadržení . 

a) Kolik měsíců trval soud ---------------------------------------------------------------------------------  

b) Kdo je to pohlavár   ------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Kdo byl Joachim von Ribbentrop -------------------------------------------------------------------- 

d) Kteří nacisté se popravě vyhnuli  -------------------------------------------------------------------- 

 

         2 ) Postupimské konference se konala v roce 1945 . Zúčastnili : za SSSR J.V. Stalin, za USA Harry  

              Truman ,       za Velkou Británii W.  Churchill , kterého v průběhu konference vystřídal nový  

              premiér Clement Attlee.  

a) Kdo zasedal na Postupimské konferenci ------------------------------------------------------------- 

b) Kdy se konference konala ------------------------------------------------------------------------------- 

c) Jaký byl výsledek konference / str. 76 ---------------------------------------------------------------------

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

d) Který státník vystřídal Churchilla na konferenci ---------------------------------------------------- 

 



          3)  Nejhorší to bylo na Sokolském stadionu na Strahově, kde tisíce Němců muselo spát na holé 

               zemi pod širým nebem bez přikrývek. Těžce nemocní  a děti leželi na parném slunci  

               v nevýslovné špíně plné hmyzu. Nejen záchody, ale i cesty byly pokáleny nemocnými úplavicí.  

               Nemohli se dále dovléci a zůstávali ležet ve vlastních výkalech. Našli jsme mezi nimi i starého  

               pana profesora, přítele prvního prezidenta T.G.Masaryka , který jej kdysi pozval z Německa  

               na pražskou univerzitu.   

a) Kde byli shromažďováni Němci ---------------------------------------------------------------------------- 

b) Které nemoci je trápily --------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Koho vypravěč mezi Němci poznal ------------------------------------------------------------------------ 

 

         4) Co byla „ železná opona „ ? ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

               Opakování  do 10.5. 

1) Kdo jsem ? 

Vystudovala jsem práva . Během první republiky jsem byla aktivní jako bojovnice za práva 

žen. Za války jsem se zapojila do odboje, za svou činnost jsem byla zatčena gestapem a jen 

těsně jsem unikla trestu smrti. Po válce jsem se stala poslankyní za českou stranu národně 

sociální, po nástupu  komunistů k moci jsem se mandátu vzdala. Komunistický režim jsem 

kritizovala , a proto jsem byla zatčena. Byla jsem souzena ve vykonstruovaném procesu a 

tentokrát jsem trestu smrti neunikla.  -------------------------------------------------------------------- 

2) Doplň text : 

V roce -------- podalo 12 ministrů --------------------------, což znamená odchod z vlády, ale 

prezident E. Beneš ji nechtěl přijmout. Po naléhání -------------------------------------- a pod tlakem 

manifestací ji nakonec přijal. Toto datum je počátkem ----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- v Československu.  

       3 )   Co se stalo v roce 1948 -------------------------------------------------------------------------------------------- 



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

4 ) Odpověz na otázky : 

a) Jak probíhaly parlamentní volby v roce 1948 -----------------------------------------------------------

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

b) Kterou zemí se komunisté inspirovali -------------------------------------------------------------------- 

c) Co je pětiletka ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Co bylo JZD ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Jaký dopad mělo kolektivní hospodářství na zemědělství -------------------------------------------

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

f) Co znamenal únorový převrat ------------------------------------------------------------------------------ 

g) Co bylo cílem StB ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Co byla Národní fronta --------------------------------------------------------------------------------------- 

i)  Demokracie ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Totalita ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) Studená válka ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l) NDR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

m) Benešovy dekrety --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobrovolný úkol :   Rozdělená Evropa        1945 – 1949     

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 

 

 


