
Úkoly pro 9. A  (26. 3. 2020) 

MATEMATIKA  

  
Matematika 9.A,B  
A/ Pro všechny žáky "Kvadratická funkce" 
1/ Do školního sešitu zpředu opiš z přílohy učivo, řešené příklady a narýsuj grafy funkcí a 
vše prostuduj 
2/ Nastuduj učivo „Kvadratická funkce“ z učebnice na str. 31 -33 
3/ Na základě vzorově vyřešených příkladů vypočítej příklady z U 32/2, 3  a  S 79/ 5A,6 
 (obdobně jako u lineární fce) 
4/ Do domácího sešitu U 33/4b 
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 ČT1 ve čtvrtek od 14.00 pořad "ŠKOLA DOMA" - k přípravě na přijímací zkoušky z M 
(omlouvám se, spletla jsem program, ale 1.díl ROVNICE lze dohledat zpětně, doporučuji 
spočítat i zadaný domácí úkol) 
4/ Pro zájemce zasílám v příloze 3 testy s řešením 
5/ Prosím, HLAVNĚ POČÍTEJTE (příklady z jakéhokoliv zdroje), bez toho se matematiku 
nenaučíte. Jak jste asi slyšeli - PŘIJÍMAČKY VÁM NEODPUSTÍ ! 
C/ Poznámka 
Zájemci o radu a pomoc při řešení příkladů zašlou e-mail se svou adresou na 
adresu homolkovajit@centrum.cz 
  
PŘEJI VŠEM HLAVNĚ ZDRAVÍ A UŽ SE NA VÁS TĚŠÍM.  J. Homolková 
 

ČESKÝ JAZYK 

 - nepřihlášení žáci se urychleně ozvou na adresu SterbaJ@seznam.cz a vyzvednou si úkoly. 

Ostatní sledují své e-mailové schránky. Všichni si do středy 1.4. (není to apríl) přečtou v 

čítance povídku od Josefa Nesvadby Blbec z Xeenemünde. Pak dostanou úkoly na práci s 

tímto textem. 
 

NĚMECKÝ JAZYK 

-A. JAREŠOVÁ – viz. Příloha 

 - P. OUŘEDNÍKOVÁ 

- pracovní sešit str. 35 (čtení - krátká práce s textem) 

- pracovní sešit str. 51/11 (opak. přídavných jmen ve 4. pádě) 

-uč. str. 50/12b - doplnit do vět slovesa a věty zapsat do sešitu - sitzen, liegen, hängen, 

stehen (slovesa se naučit, vyčasovat je) 

- učit se slovíčka lekce 6.1 
 

 

 

 

http://www.cermat.cz/
mailto:homolkovajit@centrum.cz


ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ – opakování nepravidelných sloves 

-psát slovíčka dopředu 

-napsat text o New Yorku (10 vět i více) 

-učebnice str.53 cv. 4- 8 otázek (písemně) 

Pracovní sešit str.40 cv1 - vyprávět 

P. OUŘEDNÍKOVÁ – v příloze pracovní list 

B. HUMLOVÁ – učebnice číst str.62/1, str.63/3, pracovní sešit str. 50 celá 

 

DĚJEPIS – viz. příloha 

 

PŘÍRODOPIS 

- Prostudovat kapitoly Ložiska, Důležité suroviny a Poznávání Země (uč. str. 62-69) a do 

sešitu vypsat poznámky. 

- Prezentace rád pošlu (na mail třídy poznamky9.tr@seznam.cz či osobně). 

- V Google učebně občas zveřejním testík v aplikaci Kahoot (na jedničky). 

- Upozorňuji, že pro uzavření předmětu je důležité splnit ročníkovou práci – v tomto ohledu 

budu nekompromisní (všichni mě kontaktujte mailem, domluvíme se). 

- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace (sdílejte, lajkujte, 

komentujte – znáte to ￼, ale hlavně se držte a bojujte, protože z každé těžkosti musí člověk 

vyjít silnější). 
 

CHEMIE 

Prostudovat kapitoly Teplo a chemická energie (uč. str. 24), Plameny a jejich 

hašení (prezentace) a Deriváty uhlovodíků – úvod (uč. str. 37) a do sešitu napsat 

poznámky. 

Prezentace rád pošlu (na mail třídy poznamky9.tr@seznam.cz či osobně). 

V Google učebně občas zveřejním 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    Viz. příloha 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA      Viz příloha 

mailto:inzsblatenska@seznam.cz


 

Informace od p.uč. Zeithamlové : 

25.3.20 

MŠMT: FAQ - nejčastější dotazy k aktuálním opatřením k jednotným přijímacím 

zkouškám (AKTUALIZACE) 

 

Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí 

s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, 

které se této problematiky týkají. Aktualizace se jednotných přijímacích zkoušek. 

 

Jednotné přijímací zkoušky 

 Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo 
zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v 
přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí 
harmonogram přijímacího řízení. 

 Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití 
známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, 
kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi 
uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los. 

 V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola 
nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že 
ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový 
lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních 
školách podle termínů stanovených ministerstvem. 

 Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně 
hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy 
využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu 
přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten 
umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali 
jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již 
jednou uplatněný zápisový lístek. 
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