
 

 

PRÁCE PRO ŽÁKY 9. B NA TÝDEN OD 1. 6. 

 

ČESKÝ JAZYK: 

 

1) didaktické testy (osobní předání) 
2) pravopis velkých písmen: procvičovat na této 
stránce:  https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-
pismen/ 
 

 

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 
 

45_Koule_Kužel_PŘ.pdf –viz. Příloha 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

Mgr. Bohumila Humlová: 

Aj - učebnice str. 73/4 spojit sloveso a předložku/příslovce, s každým slovesem 
napsat větu 
                          str. 76/1 číst, přeložit, 76/2 výrazy vysvětlit - informace najdeš v textu 
      pracovní sešit str. 59 celá 

 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/
https://www.youtube.com/watch?v=7TgL19Eq-wE
mailto:homolkovajit@centrum.cz


Mgr. Jana Stulíková: 

 

opakování slovíček 5. lekce A, B,  C 
napsat a naučit slovíčka D - Kids 
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 
nezapomeň na zprávu o splnění úkolů! 
 

 

 

Mgr. Petra 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! 
 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK: 

 

Mgr. Andrea Jarešová: 

Viz. Přiložený soubor 

 

Mgr. Petra 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/…776 
 

https://www.mauthor.com/present/6032467392331776


 

 

FYZIKA: 

Opakování učebnice str. 177 - 180 

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

Podle schopností vypracuj 3 příklady na str. 180. 
 

 

PŘÍRODOPIS: 

× Prostudovat kapitolu Blahodárná voda (Youtube kanál Petr Curko) a do sešitu 

vypsat poznámky. 

× Další nepovinné, ale výhodné úkoly na jedničky: 

× 1) V přibližně deseti větách zkuste zhodnotit vaši práci v přírodopisu během 

karantény – jakou známku byste si dali na vysvědčení a proč, co vám 

(ne)vyhovovalo, co vám (ne)šlo, co se vám (ne)líbilo a jaký názor máte na tuto 

zkušenost s domácím vzděláváním? Pracovali jste pilně a svědomitě? (úkol za dvě 

jedničky) 

× 2) Na Youtube kanále Petr Curko si najděte video „Lentilková výzva – 

experiment“ (https://www.youtube.com/watch?v=sk8ChzcjexM) a zkuste splnit 

zadání. Počty Lentilek napište do komentáře pod video a mně do mailu pošlete 

důkaz o splnění úkolu – fotografii Lentilek, u které bude papírek s vaším jménem. 

(úkol za dvě jedničky) 

× 3) Na stránkách https://brloh.math.muni.cz/ se můžete registrovat do online kola 

logické hry Brloh, které proběhne ve čtvrtek 11. června od 16:00. Následně mi na 

mail pošlete screen s dosaženými body. Za každé 2 správně splněné úlohy udělím 

jedničku – lze jich nasbírat až 10. Ale úkoly budou velmi náročné. J 

× Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na 

adrese https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). 

 

CHEMIE: 

NALEZNĚTE STRÁNKY p. učitele Curka 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBltVCuw9A4 

KOUKNĚTE SE NA VIDEO. Pak do sešitu zapište z učebnice žlutý rámeček a rovnici kyseliny octové 

s ethanolem. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBltVCuw9A4


Ze strany 42 odpovězte na otázku č. 6 a 12. Pošlete na můj e- mail! 

Posílejte také PL NA DERIVÁTY. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA: 

 

ČTYŘLÍSTEK - VAŠE ŠTĚSTĚNA 

CO JE PRO TEBE ŠTĚSTÍ? Máš možnost výběru: rozepiš se a zdůvodni svoji 

volbu                                         

: nakresli svůj čtyřlístek, napiš do něj, to, co je pro tebe štěstí SVOJI PRÁCI VYFOŤTE 

POŠLETE na můj e- mail! 
 

 

 

 

 

 


