
Úkoly pro 9. A (2.4.2020)  

 MATEMATIKA  

A/ Pro všechny žáky "Nepřímá úměrnost" 

1/ Do školního sešitu zpředu opiš z přílohy učivo, řešené příklady a narýsuj grafy funkcí a vše prostuduj 

2/ Nastuduj učivo „Nepřímá úměrnost“ také z učebnice na str. 35 -38 

3/ Na základě vzorově vyřešených příkladů vypočítej do školního sešitu zezadu (příklady z minulé série odděl čarou) příklady 

z U 38/8,9, S 82/6obr.1 (souřadnice bodu grafu vyčteš z obrázku), S78/3Ac,f 

4/ Do domácího sešitu U 38/5Aa,b - nejprve udělej tabulky(u každé funkce zvol minimálně 4 kladné a 4 záporné hodnoty x a pro 

tyto hodnoty dopočítej y), pak narýsuj grafy) -viz konstrukce grafů v příloze 

5/ Doporučuji podívat se na: 

Graf funkce             https://isibalo.com/matematika/funkce/graf-funkce 

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 , doporučuji spočítat i zadaný 

domácí úkol 

4/ Pro zájemce zašlu další sérii příkladů, napište na můj e-mail 

5/ Prosím, HLAVNĚ POČÍTEJTE (příklady z jakéhokoliv zdroje – najdete na internetu), bez toho se matematiku nenaučíte! 

C/ Poznámka 

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

  

ČESKÝ JAZYK 

 - pokračujeme v e- mailové komunikaci. Žáci dokončí zadané práce a budou očekávat hodnocení a připomínky. 

NĚMECKÝ JAZYK 

A. JAREŠOVÁ  - viz. příloha 

 P. OUŘEDNÍKOVÁ  

Od tohoto týdne můžete pracovat s učebnicí i pracovním sešitem zdarma online, takže se můžeme věnovat i 
poslechům a videím, u každého cvičení lze provést kontrolu, jestli jste pracovali správně. Věřím, že s touto 
možností pro vás teď bude studium němčiny jednodušší i zábavnější. Also viel Spass! :) 
Odkaz zde: 
https://www.mauthor.com/present/6032467392331776 
 
1) uč. str. 48/9, pusťte si video, klidně opakovaně, dokud vše nezachytíte a odpovědi pište do sešitu - richtig oder 
falsch? 
2) prac. seš. str. 51/10a,b, 52/12a,b (další poslechová cvičení, která jsme dříve neměli možnost udělat) 
3) učte se slovíčka lekce 6.1 
 
Pokud potřebujete, kontaktujte mne na mé e-mailové adrese: Petra-Novi@seznam.cz 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ  

Opak. slov. zásoby, nepravidelná slovesa, psát slovíčka dopředu 

Učebnice str. 53 - číst text a přeložit 

https://isibalo.com/matematika/funkce/graf-funkce
http://www.cermat.cz/
mailto:homolkovajit@centrum.cz


Napsat 10 vět o moru v Evropě 
Pracovní sešit str. 42 - dle mapy napsat 2 rozhovory (Jak se dostanu....) 
Samostudium: www.jazyky-online.info 
                            Help for English 

P. OUŘEDNÍKOVÁ   
1) prac. sešit str. 78 - učte se slovíčka 5A,B,C,D,Culture 
2) uč. str. 64 - přečtěte si texty, pokud je potřeba, pracujte se slovníkem či překladačem, cvičení 2a, 2b vypracujte 
do sešitu. 
3) vyberte si jeden z textů a písemně proložte do školního sešitu 

B. HUMLOVÁ  
 - uč. str. 63/5, 6 -5b do sešitu+překlad, str. 66/2 
         pracovní sešit str. 51, 53, 64 
 

 DĚJEPIS – viz. příloha 

PŘÍRODOPIS 

- Prostudovat kapitoly Prahory a Starohory (uč. str. 70-71), osvěžit kapitoly Vznik a vývoj života na Zemi (mé 

prezentace) a do sešitu vypsat poznámky. 
- Prezentace rád pošlu (na mail třídy poznamky9.tr@seznam.cz či osobně). 
- V Google učebně občas zveřejním testík 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 – už je tam pěkná databáze (ve videích také 
bývají ukryté úkoly na jedničku). 
 
CHEMIE 
- Prostudovat kapitoly Halogenderiváty (uč. str. 38) a Alkoholy, fenoly (uč. str. 39) a do sešitu napsat 

poznámky 
- Prezentace rád pošlu (na mail třídy poznamky9.tr@seznam.cz či osobně). 
- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 
- Kdo ještě nemá vybrané téma na ročníkové referáty, ideální čas to začít řešit. 
- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace – už je tam pěkná databáze (ve videích také 
bývají ukryté úkoly na jedničku). 

 

ZEMĚPIS 

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

blatenska540) 

FYZIKA 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA – viz příloha 

 

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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