
Úkoly pro 9. A  (týden od 16. 3. – 19. 3. 2020) 

MATEMATIKA – opakovat a procvičovat na příkladech: 

 „Funkce“ (učebnice str. 3 -13, sbírka „Pracovní sešit z M“ str. 54 – 63) 

„Lineární funkce“ (učebnice str. 14 – 24, sbírka „Pracovní sešit z M“ str. 64 – 74) 

Dále pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ: 

1)Řešit příklady ze sbírky F. Běloun: „Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ 

2)Vyhledat testy z M na www.cermat.cz, sami vypracovávat a kontrolovat 

Zájemci o radu při řešení úloh zašlou e-mail se svou adresou na adresu homolkovajit@centrum.cz 

ČESKÝ JAZYK 

-vyhledat testy z ČJ 9 na www.cermat.cz , sami vypracovávat a kontrolovat, platí pro všechny týdny 

uzavření školy 

-zájemci o další studium zašlou e-mail se svou adresou na adresu SterbaJ@seznam.cz 

NĚMECKÝ JAZYK 

-A. JAREŠOVÁ – opakování vedl. věty se spojkou „dass“ 

                         - opakování přídavných jmen a příslovcí ve 2. stupni (opakování), ve 3.stupni (ke 

slovíčkům ve 2. st. přidat ještě 3.stupeň – viz již rozdaný ofocený list „adjektiven“) 

                         - učebnice str. 33/5 –  vypsat z článku příd. jména ve 3. stupni do sešitu 

- P. OUŘEDNÍKOVÁ – opakování přídavných jmen po zájmenu „kein“ 

                                    - prac. sešit str. 50/9 

                                    - opakování v prac. sešitě str. 40/2, 41/3,4, 42/5,6 

ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ – slovíčka 4. lekce-A,B,C,D, učebnice str. 52, 53, pracovní sešit 40,41 

P. OUŘEDNÍKOVÁ – opakování předpřítomného času a nepravidelných sloves, 

                                - prac.sešit 48/1,2,3, str. 49/4,5 

B. HUMLOVÁ – číst str. 60/1, písemně do sešitu str. 61/3, prac. sešit str.49, str.52 

DĚJEPIS – Vývoj ČSR ve 30. letech 

-hospodářský – hospod. krize, důsledky 

-politický – výsledky voleb, polit. strany, volby prezidenta 

-mezinárodní situace + izolace ČSR 

-politika appesementu, mobilizace, Mnichovská konference 

 

 

http://www.cermat.cz/
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PŘÍRODOPIS 

-v učebnici prostudovat základní skupiny nerostů – halogenidy, oxidy, sulfidy, opakovat vlastnosti 

nerostů 

CHEMIE 

-organická chemie – podívat se na kapitolu uhlovodíky (alkany, alkeny) – fosilní paliva, homologická 

řada uhlovodíků 

-lze mi psát na mail petrcurko@sezna.cz – zašlu prezentace 

ZEMĚPIS 

-materiály (poznámky) budou ke stažení na e-mailové adrese inzsblatenska@seznam.cz (heslo: 

blatenska540) 

FYZIKA 

Kap. 8 „Jaderná energie“ str. 124 _131 učebnice – prostudovat text, zapsat poznámky (tučně 

vytištěné učivo a text ve žlutém rámečku), zopakovat podle otázek za kapitolou) 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

- Státy EU – hospodářský přínos 

 

 

19. 3. mají žáci možnost (po předchozí domluvě) vyzvednout si věci (učebnice, sešity apod.), které si 

nechali ve škole. 
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