
Úkoly pro 9. A  

 MATEMATIKA  

 A/ Pro všechny žáky "Lineární funkce v praxi" 

- do domácího sešitu U 19/2b, U 21/5Aa,b,c, U 17/ 7Aa,b 
- do školního sešitu zezadu S 66/10a,c, S 67/5a,c, S 68/7,8,9, S 71/2, S 72/5, S 75/4Aa,b,c,d,e, S 
77/9a,b,c 
- pro zájemce možno procvičovat na dalších příkladech S str. 74 - 77, U str. 25 - 29 
B/ Pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ: 

1)Řešit příklady ze sbírky F. Běloun: „Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ" nebo z dalších sbírek z M 

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

3)Na ČT2 ve čtvrtek od 14.00 pořad "ŠKOLA DOMA" - k přípravě na přijímací zkoušky z M 

  
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 

-VŠICHNI ŽÁCI  zašlou e-mail se svou adresou na adresu SterbaJ@seznam.cz,  pan učitel Štěrba bude 

práci posílat 

NĚMECKÝ JAZYK 

A. JAREŠOVÁ  

Guten Tag, wie geht es?   Ich hoffe, dass  sehr  sehr gut  und  dass  ihr alle gesund seid. 
  
Ihr můsst immer nur zu Hause sein. Ihr seid bestimmt traurig, dass ihr nicht zur Schule gehen  kónnt.  Deshalb 
habe ich fůr euch veile interessante Arbeit vorbereitet. :-)) 
  
Lehrbbuch  S. 34 / Ú. 6 ( uč. Str. 34/6) 
      -do škol. sešitu  opiš a doplň věty 
  
Arbeitsheft  S. 26 /Ú. 4  (pracovní sešit – PS, str. 26/4) 
       a)  přečti, vyhledej a přelož si neznámá slovíčka 
       b)  písemně dokonči věty 
  
  
                    S. 27/ Ú 5 
        a) přečti , pak podtrhej či označ příd. jména ve 3. stupni 
        b) zapiš tato slova do množin – malá nápověda – levá množina s přehláskou, prostřední bez      přehlásky, 
průnik  -e + přehláska, pravá nepravid. tvary 

c)      napsat nad nebo pod rámeček tvary 3. st. 
  
  
                  S.27/ 7b 
        -  písemně doplň příd. jména  ve správném tvaru , jsou zde smíchány všechny tři stupně 
  
  
                 S.  29/ 8 

–        písemně doplň  příd. jména v 1., 2., 3. st. 

  
Ich bin glůcklich, dass ihr sofort arbeiten beginnt, … dass alles ohne Fehler wird, dass ihr so gern lernt und dass 
Deutsch fůr euch das beste ist.   
  
                                                                                     : - ))))))))))))))))))))))))))))))) 
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 Ich wůnsche euch viel  Spass , Lust  und Energie und auch vor allem Gesundheit. 
  
  
  
Pokud by někdo potřeboval  dodatečně vysvětlit gramatiku . Je možnost buď na you tube – zadat si požadované 
téma, nebo pak vyhledat přes google 
  
  
Na procvičení doporučuji stránky umímenemecky.cz  - je to pěkně a jednoduše zpracované jak na gramatiku, tak 
na slovíčka  a i zábavně. Dejte si např témata a rozbalí se gramatické jevy, vyberete si co procvičit. Nebo si 
vyberete způsob procvičení ( rozhodovačka, týmovka, pexeso.....) a nabídne to , co chcete projít, někde i správné 
řešení s odůvodněním. 
 Múžete pouzít i pro angličtinu                                                : .))) 

 

 P. OUŘEDNÍKOVÁ  

 uč. 49/11 přečíst a text si přeložit, cv. 11a do sešitu 

uč. str. 50 - modrá tabulka do sešitu, 49/11b zapsat věty do sešitu 

prac. sešit str. 43 - 44 opakování 

ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ –  opak. nepravidelná slovesa 

       slovíčka 4. Lekce všechna 
       učebnice 52-53 
       pracovní sešit 38-40 

P. OUŘEDNÍKOVÁ  - opakovat nepravidelná slovesa a předpřítomný čas 
učebnice str. 62/1 přečíst příběh, 63/3 do sešitu 

pracovní sešit str. 50/1, 2, 3 

B. HUMLOVÁ – procvičovat Present Perfect, nepravidelná slovesa. Dokončit opakovací stránku v pracovním 

sešitě. Na internetu vyhledat info o aktivistovi jménem Lewis Pugh ( podívejte se na videa, Wikipedii) a odpovědět 

na otázky o něm (učebnice str. 61). 

 

 DĚJEPIS – Kultura a věda ve 30. letech 

- učebnice str. 36 - 40  - přečíst si celou kapitolu 
- do  sešitu si udělat přehledné srozumitelné výpisky z učebnice nebo opsat prezentaci 
-  umět odpovědět na otázky v učebnici str.  40 / 1-8 
 

PŘÍRODOPIS 

S využitím mých prezentací prostudovat kapitolu Hlavní minerály a do sešitu napsat poznámky (v 

učebnici je kapitola pro naši úroveň příliš naddimenzovaná). 

Prezentace rád pošlu. Nejlepší by bylo, kdyby si třída založila společný mail. 

Na společný mail občas zašlu i online testík v aplikaci Kahoot (na jedničky). 

Kdo ještě nemá vybrané téma na ročníkové referáty, ideální čas to začít řešit. 

Můžete odebírat Youtube kanál Petr Curko – najdete zde komentované prezentace. 

 

 

CHEMIE 

Prostudovat kapitoly Aromatické uhlovodíky (uč. str. 34), Zdroje uhlovodíků (uč. str. 25-28) 

aSpalování pohonných hmot (uč. str. 35-36) a do sešitu napsat poznámky. 

Prezentace rád pošlu. Nejlepší by bylo, kdyby si třída založila společný mail. 



Na společný mail občas zašlu i online testík v aplikaci Kahoot (na jedničky). 

Kdo ještě nemá vybrané téma na ročníkové referáty, ideální čas to začít řešit. 

Můžete odebírat Youtube kanál Petr Curko – najdete zde komentované prezentace. 

ZEMĚPIS 

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

blatenska540) 

FYZIKA 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Dokončit práci, která byla zadána minulý týden. Z internetu zjistit všechny státy EU. Zjistit u 

každého přínos pro EU.  

 

 

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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