
IX.B Učivo od 25. 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, ve čtvrtek v 10.10 -10.40 proběhne první online výuka Aj. Potřebujete počítač, mít staženou 

aktuální verzi chromu, ale nemusíte pracovat v chromu. Setkáni na internetové  

adrese https://meet.vpsfree.cz/ajdevataci  

Odkaz na všechny angličtiny na webové stránky mám zde 

https://anglictinaspolecne.tridnistranky.cz,  

jméno anglictinaonline,  

heslo ucimesespolu 

 

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   25.5. do 17.6.  

Dobrovolný úkol do 17.6. 

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 
 Toto téma jsme probrali v listopadu , k výročí „ Sametové revoluce“, mělo by to pro Vás    
být snadné    



 
 VSTŘÍC SJEDNOCENÉ EVROPĚ ( tučný zápis  v rámečku , str. 107 ) 
Str. 104 – 107 – přečíst 
 
VĚDA A TECHNIKA  60.  – 90. LET 
Str. 113 – 116 (přečíst ) 
( tučný zápis v rámečku  str. 116)  
 
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 17.6.     

Sametová revoluce 

 

1.) Které významné události si připomínáme   

28.10. 1918 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.1993     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.11.1939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.10.1939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.11.1989 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leden 1969 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.5.2004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Občanské fórum ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veřejnost proti násiliu ------------------------------------------------------------------------------------------ 



NATO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OSN   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.)  

Z následujících pojmů vyber ty události, které nastaly po Sametové revoluci a zapiš je do 

tabulky : 

 

 

 

 

 

 

 

Občané mohli volně podnikat, znárodňování, svobodné volby, demokracie, konec vlády 

jedné strany, volné cestování do ciziny, Česká republika se stala členem NATO, jednotná 

kandidátka Národní fronty, zrušena tajná policie, zmizela cenzura, tržní hospodářství, 

plánované hospodářství, privatizace, vstup do Evropské unie , Varšavská smlouva 

 

 

3.) Vypiš prezidenty po „ Sametové revoluci „ --------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------, ------------------------------------------------- 

 

4.) 

Vyber výrazy, které charakterizují situaci v Československu na konci roku 1989 : 

 

 

 

 

 

 



 

Generální stávka, normalizace, zásah policie na Národní třídě v Praze, uzavření vysokých 

škol, Občanské fórum, „ sametová revoluce „, Václav Havel, studentské stávky a 

demonstrace , Verejnosť proti násiliu, demise komunistické vlády, Jan Palach, Jan Opletal, 

T.G. Masaryk 

5.) Proč lidé při demonstraci zvonili svými klíči ? ---------------------------------------------------------------- 

6.) Ze změn, k nimž došlo v Československu po listopadu 1989, vyber ty, které osobně považuješ 

za nejdůležitější. Svůj výběr argumentuj . 

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

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

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

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

7.) Ze změn, k nimž došlo v Československu po listopadu 1989, vyber ty, které osobně považuješ 

za nejhorší . Svůj výběr argumentuj . 

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

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

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

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

8.)  Každý si vyber jeden vynález nebo událost ze str. 113 – 116 , který podle jeho  názoru  nejvíc : 

a) obohatil 

b.) poškodil život na Zemi a situaci ve světě 

      

 

 

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

 

Bylo pro Tebe toto téma 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 ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 
 

 


