
Úkoly pro 9. A  (od 8. 6. 2020)  

 MATEMATIKA  

1/ Ten, kdo dosud nesplnil všechny zadané úkoly do domácího sešitu, má ještě 

možnost je doplnit. Vypracované úkoly mi pošli na moji e-mailovou adresu.  

Do 9. 6. 2020. 

Kdo pracoval průběžně a má vše splněno, věnuje se novému učivu. 

2/Goniometrické funkce 

- do školního sešitu zpředu opiš z přílohy učivo a NASTUDUJ 

- podívejte se na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A 

3/ 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. 58/10 - poslechnout, doplnit věty a zapsat do sešitu, modrá 
tabulka do sešitu 
- prac. seš. str. 57/7,8; 58/9,10 (nápověda v uč. na str. 58 - 59), slovíčka 
z cvičení 9 a 10 zapsat do slovníčků a naučit se 
  

ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ  
opakování slovíček 5. lekce - D 

napsat a naučit slovíčka Culture 
učebnice str. 62 - čtení + překlad + odpovědi na cv. 1b, 2 
                         63 cv. 3, 4,5, 6 
pracovní sešit str. 49 cv. 4, 5 
                                   50 cv. 1, 2, 3, 4, 5 
Trpný rod - v angličtině se používá častěji než v češtině(Dům se staví. = Dům je 
stavěn.) 
                      opakem je aktivum = Oni staví dům. 
                     tvoření : to be + příčestí trpné( -ed, nebo 3. tvar nepravid.) 
                                     The house is built. = Dům je stavěn. 
                     trpný rod = the passive 
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                      tvůrce děje se do trpného rodu převádí předložkou " by" (The letter was 
written by me. = Dopis byl napsán mnou.  aktivum této věty je: I wrote the letter. = Já 
jsem napsala dopis) 
                      trpný rod je tedy "otrocký" překlad z čj do aj 
                       věty lze převádět z aktiva do pasiva a naopak: Oni staví dům. = They 
build a house. = aktivum 
                                                                                                         Dům je stavěn jimi. 
=The house is built by them.=pasivum 
trpný rod se užívá v různých časech:  The letter is written by me. - přítomný 
                                                                       The letter was written by me. -minulý 
                                                                       The letter will be written by me. - 
budoucí 
                                                                        The letter has been written by me. - 
předpřítomný 
závěrečná věta  : The game is played with a ball by two players. (doufám, že víš 
překlad této věty. Pokud ne, tak se ozvi. Já ti poradím) . Teď si sám můžeš překládat 
věty do trpného rodu a naopak. Přeji ti hodně úspěchů. 
nezapomeň na zprávu o splnění úkolů z Aj 
 

 
P. OUŘEDNÍKOVÁ   

- zůstává práce z minulého týdne + prac. seš. 57/4,5 
- vypracovanou stranu 56 a 57 vyfotit a poslat na můj e-mail:  
Petra-Novi@seznam.cz 
 

B. HUMLOVÁ  
učebnice - str. 74 číst, projít si cvičení 2,4/str. 75 
pracovní sešit str. 60, 61 
 

DĚJEPIS – viz. příloha 

Přírodopis + chemie 
- Mnoho štěstí u přijímacích zkoušek (jak se říká, štěstí přeje připraveným). 

- Kdo u mě poctivě pracoval během celé karantény, se teď může zaměřit na 

doladění jiných předmětů. Ostatní žáci doplní doposud neodevzdané úkoly. 

 

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

inzsblatenska@seznam.cz (heslo: blatenska540) 

 

FYZIKA   

Učebnice str. 182 - 188 Opakování učiva 7. a 8. ročníku 

- odpověz písemně cv. 6,7/185,   úloha 5/188 

- zopakuj si učivo podle otázek za textem v učebnici 
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OBČANSKÁ VÝCHOVA   

Mám pro Vás poslední úkol. Zhodnoťte svoji aktivitu za druhé 
pololetí. Co se Vám líbilo - nelíbilo. Hodnocení pošlu na Váš e- mail. 
 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 
VŠEM, KTEŘÍ SE ÚČASTNÍ DRŽÍME PĚSTI. 
 Kdo se poctivě připravoval má šanci na bohatou sklizeň. Jestliže 
se Vám něco nepovede, myslete na to, že body k přijetí jsou také z 
Vašeho prospěchu na základní škole. 
V klidu si připravte všechny předepsané věci dle seznamu, který 
Vám poslala střední škola. Zajistěte si dopravu. Nezapomeňte na 
svačinku a pití, roušku. Běžte brzy spát. Ráno vykročte pravou 
nohou. Jestliže Vás ovládne stres – nevadí, vybičuje Vás k výkonu. 
Řádně a v klidu čtěte zadání. Začněte tím, co je nejlehčí pro Vás. 
Všichni vyučující přejí hodně úspěchů 
 
 

 

 

Prosím, zasílejte mi informaci, na kterou 

školu a na jaký obor jste umístili zápisový 

lístek . 
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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