
Úkoly pro 9. A  (od 1. 6. 2020) 

 MATEMATIKA  

A/ Pro všechny žáky 

1/ Do domácího sešitu všichni vypracují U17/6B + U21/3A + U23/1 (u každého 
příkladu uveď zadání, náčrtek, případně vzorec, výpočet, odpověď). Zašli na 

moji e-mail adresu do 3.6.2020   
2/A/ Kužel – příklady 

- do školního sešitu zpředu opiš z přílohy řešené příklady, prostuduj 

   B/ Koule (učebnice str. 25-30) 

- do školního sešitu zpředu opiš z přílohy učivo a NASTUDUJ 

- podívejte se na YouTube:  

Koule https://www.youtube.com/watch?v=7TgL19Eq-wE 

B/ Pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ - doporučení  jako 

v minulých zadáních – viz web školy  

C/ Poznámka - zájemci o radu či pomoc při řešení úloh napíšou na 

adresu     homolkovajit@centrum.cz 

 

 ČESKÝ JAZYK - komunikace (plnění úkolů, procvičování, konzultace) bude 

probíhat výhradně e- mailovou formou. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

A. JAREŠOVÁ  - viz. příloha 

 P. OUŘEDNÍKOVÁ  

- uč. str. 57/8 - přečíst si rozhovor, přeložit (není nutné psát) 
- modrá tabulka do sešitu, barevně zvýraznit koncovky 
- prac. seš. str. 56/4, 5, 6ab - vyfotit a poslat na můj e-mail 
- odkaz na interaktivní učebnici: 
https://www.mauthor.com/present/6032467392331776 

  

ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ  
opakování slovíček 5. lekce A, B,  C 

napsat a naučit slovíčka D - Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=7TgL19Eq-wE
mailto:homolkovajit@centrum.cz


učebnice str. 60 - opak. čtení + překlad , pak převyprávěj text 
                          61 cv. 3, 5 -rozhovor s Kenen - alespoň 6 otázek a 6 
odpovědí 
                                      7 - čtení + překlad, tvoř další věty s modrými 
slovy 
pracovní sešit str. 48 cv. 1, 2, 3 
opak. podmínkových vět - vysvětleno minule 
           typ č. 1 Jestliže budeme žít v zahraničí, uvidíme moře. = If we live 
abroad, we will see the sea. 
           typ č. 2 Kdybychom žili v cizině, viděli bychom moře. = If we lived 
abroad, we would see the sea. 
samostudium 
nazapomeň na zprávu o splnění úkolů 
 
P. OUŘEDNÍKOVÁ   

- uč. str. 70/1 přečíst si komiks, 70/2 do sešitu 
- Nová gramatika do sešitu: must =muset, mustn´t = nesmět, don´t 
have to = nemuset 
  I must learn more. Musím se více učit. 
  I mustn´t play PC games at night. Nesmím hrát na počítači v noci. 
  I don´t have to cook at home. Doma nemusím vařit. 
  modální sloveso + infinitiv 
- prac. seš. 56/1, 2, 3  vyfotit a poslat na můj e-mail 
 

B. HUMLOVÁ  
učebnice str. 73/4 - spojit sloveso a předložku/příslovce, s každým 
slovesem utvořit větu 
                         str. 76/1 číst, přeložit, cvičení 2 - vysvětlit výrazy, 
informace jsou v textu 
     pracovní sešit str. 59 celá - poslat ke kontrole 
 

DĚJEPIS – viz. příloha 

PŘÍRODOPIS – viz příloha 

CHEMIE – viz příloha 

ZEMĚPIS - materiály (poznámky) budou ke stažení na e-mailové adrese 

inzsblatenska@seznam.cz (heslo: blatenska540) 

FYZIKA         

Opakování učebnice str. 177 - 180 

Zopakuj si znázornění síly, její jednotky a grafické skládání sil. 

Podle schopností vypracuj 3 příklady na str. 180 

mailto:inzsblatenska@seznam.cz


OBČANSKÁ VÝCHOVA   
ČTYŘLÍSTEK - VAŠE ŠTĚSTĚNACO JE PRO TEBE ŠTĚSTÍ?Máš možnost výběru: 

rozepiš se a zdůvodni svoji volbu                                        : nakresli svůj čtyřlístek, napiš do 

něj, to, co je pro tebe štěstíSVOJI PRÁCI VYFOŤTE, POŠLETE na můj e- mail 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím, zašlete mi informaci, na kterou 

školu a na jaký obor jste umístili zápisový 

lístek . 
(týká se to zatím pouze těch, co nedělají přijímací zkoušky) 

Děkuji.  Š. Zeithamlová   
              (szeithamlovazs@seznam.cz) 
 

 

 
 

Cermat: Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova 

 https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-

zkousku-z-domova 
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