
Úkoly pro 9. A  (od 15. 6. 2020)  

 MATEMATIKA  

1/Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku (využití goniometrických funkcí) 
- do školního sešitu zpředu opiš z přílohy řešené příklady a NASTUDUJ 

- podívejte se na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h8Yl4NpLUD0          

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

adresu     homolkovajit@centrum.cz 

 

 ČESKÝ JAZYK – opakování 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

A. JAREŠOVÁ  - viz. příloha 

 P. OUŘEDNÍKOVÁ  

- zůstává úkol z minulého týdne 
- opakovat si slovíčka a probranou gramatiku 
  

ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ  
opakování slovíček 5. lekce B, C, D, Culture 

napsat a naučit slovíčka English across.., Song 
učebnice str. 64 - čtení + překlad  - nauč se vyprávět o Shakespearovi 
                         66 - 1a, 2, 3 - čtení + překlad 
pracovní sešit str. 52 cv. 1, 2, 3 
                                  53 cv. 4, 5, I can 
možné samostudium 
nezapomeň na zprávu o splnění úkolů 
 

 
P. OUŘEDNÍKOVÁ   
- opakovat si slovíčka, nepravidelná slovesa a probranou gramatiku 
- podívat se na film v anglickém znění (klidně s českými titulky) 

 

B. HUMLOVÁ  
 vypracovat opakovací cvičení v pracovním sešitě str. 62 -3 a pak už jen odpočívat 
 

DĚJEPIS – viz. příloha 

https://www.youtube.com/watch?v=h8Yl4NpLUD0
mailto:homolkovajit@centrum.cz


PŘÍRODOPIS  
- A máme zde úplně poslední kapitolku přírodopisu 9. ročníku: Vzdušný obal 

Země (Youtube kapitola 50). Toť vše. :) 

- Děkuji všem, kteří pracovali soustavně, poctivě a bez výmluv. 

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

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

 

CHEMIE 
- A máme zde úplně poslední kapitolku přírodopisu 9. ročníku: Plasty (Youtube 
kapitola 43). Toť vše. :) 
- Děkuji všem, kteří pracovali soustavně, poctivě a bez výmluv. 
- Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na 
adrese https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). 
 

ZEMĚPIS - opakování 

 

FYZIKA   

dokončit opakování učiva podle učebnice-zopakovat si nové fyzikální značky a 
vzorce.  

 

 

 

 

Občanská výchova 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 
SLEDUJTE WEB SŠ! V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ, ZVAŽTE ODVOLÁNÍ. 
ODVOLÁNÍ VŽDY KONZULTUJTE S ŘEDITELEM PŘÍSLUŠNÉ SŠ! 
POŠLETE ZÁPISOVÝ LÍSTEK! DEJTE MI INFORMACI NA E- MAIL, NA 
KTEROU ŠKOLU A KTERÝ OBOR NASTUPUJETE! 
 

 
 

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

