
Zápisy Rv, Ov, Pčsp 9. třída 

Rv  

Najdi a vypiš si všechno o velikonocích – velikonoční zvyky a tradice, doba postní. 

Datum, kdy je slavíme letos, velikonoční týden.  

Napiš si do sešitu informace co je to stres, spíše myslím, že napíšete svými slovy, ale můžete 

si i najít informace na internetu (1 stránka). 2.Vymysli tajenku a napiš do sešitu na téma 

rodina (alespoň 10 písmen). 3.Napiš pravidla vaší třídy (6 pravidel, dáme je potom 

všechny dohromady na velký papír do třídy a budeme o nich vzájemně diskutovat). 

Zamysli se nad tématy -  internet a závislost, hazardní hry, bezpečnost a komunikace 

napiš na 1 –2 stránky do sešitu, jaký máš na to názor. 

Napiš svůj denní režim, když nechodíme do školy a učíme se z domu. Napiš 1 stránku do 

sešitu.  

Napište mi prosím výhody a nevýhody online výuky. 

Zajímavosti, postřehy zážitky z doby online výuky -  nepovinný úkol 

Ov  

Demokratický stát a jeho zřízení – vyhledej a vypiš. 

Připrav si referát – výběr témat (lidská práva, práva a povinnosti občanů ve státě): papír 

A4 – stránka.  

Zkus se zamyslet a popiš současnou situaci v naší republice. Popiš, jak to vnímáš ty. Kolik 

napíšete, nechám na vás.  

Vystřihuj nebo napiš aktuality o současném dění u nás i ve světě. Vystřižené průběžně 

nalepuj do sešitu, jinak můžeš i psát, pokus se zachytit události jak jdou za sebou.(nemusí to 

být za každý den)  

Pčsp 

Nakresli reklamní tabuli pro firmu (provozovnu), uveď na ni přednosti a výhody proč 

právě tvoje firma (kresli barevně, popis můžeš vložit do kresby i na druhou stranu). 

(možnosti: stavební firma, malířská firma, kadeřnictví, kosmetika, cukrářská a 

pekařská výroba). 

 

1.Napiš do sešitu alespoň na jednu stránku informace o tvé firmě (máte o ní nakreslenou 

reklamu, předchozí práce). Popište, jak bude firma vypadat a zkuste promyslet plán podnikání 

ve vaší firmě (provozovně) 



2.Nakreslete logo firmy, které ji bude charakterizovat(velké barevné) 

3.Popište chod firmy (stačí jen krátce, např. jaké budete mít zaměstnance....) 

 4.Vymysli zajímavý slogan firmy. Děkuji za splnění a mějte se hezky  

Je reklama důležitá pro náš život? Co nám přináší? Jak to vnímáš právě ty? Kde všude se s ní 

setkáváme? Napiš výhody a nevýhody reklamy. Popiš, zda tě reklama nějak ovlivnila. 

Napište na 1 – 2 stránky do sešitu. 

  

 


