
 MATEMATIKA 

 
A/ Pro všechny žáky 
1/   Na zvláštní papír vzorně narýsují a) kdo dělá přijímačky  U42/11A, b) kdo 

nedělá přijímačky – 1graf přímé úměrnosti, 1graf konstantní fce, 1 graf lineární fce – dle 

vlastního výběru (musíte ale napsat rovnici fce, kterou jste si zvolili). Všichni nejprve udělají 

tabulky hodnot (jako jsme dělali ve škole). Ofocené zašli na moji e-mail adresu (pokud nemáš 

tuto možnost, napiš). 
2/ "Podobnost geometrických útvarů" 
- do školního sešitu zpředu opiš z přílohy učivo, řešené příklady a obrázky narýsuj 
- nastuduj učivo „Podobnost geometrických útvarů“ také z učebnice na str. 44, 45,46/E, 48 
-doporučuji podívat se na YouTube: Podobnost geometrických 

útvarů      https://www.youtube.com/watch?v=ufZNxtHfH7E 
3/ Pro všechny zasílám na třídní e-mail „Matematika na poslední chvíli“ – přehled učiva ZŠ 
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/ Zasílám test (na 60min) k přijímačkám na třídní e-mail , napište mi výsledky formou 31a, 

32b,.... (do 21. 4. )                                                              5/ Na YouTube je řada videí 

k opakování např. od Marka Valáška (znáte z ČT1) „Přijímací na střední“  apod. 
C/ Poznámka 
Zájemci o radu či pomoc při řešení úloh zašlou e-mail se svou adresou na 

adresu homolkovajit@centrum.cz 
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ANGLICKÝ JAZYK: 

 



Mgr. Jana Stulíková: 

opakování slovní zásoby - ústně i písemně 

učebnice str. 46 - cv. 1- text- čtení a překlad 

                  str. 49 cv. 4 - z daných obrázků napiš 1 delší nebo 2 kratší příběhy(sny) 

pracovní sešit str. 64 cv. 1, 2, 3, 4 - doplnit 

opakování nepravidelných sloves 

 

samostudium: Help for 

English,  www.onestopenglish.com/children/      info@sogoodlanguages.com 

                             www.anglictinadomobilu.cz 
 

Mgr. Petra Ouředníková: 

http://www.onestopenglish.com/children/
http://www.anglictinadomobilu.cz/


  

Mgr. Bohumila Humlová: 

Aj - učebnice str. 64 - číst texty, ústně přeložit 

                                         do sešitu vyplnit tabulku ve cv. 2b 



       opakování učiva 5. lekce - pracovní list 
 

 Dějepis  

- veškerá komunikace, zadávání úkolů k samostudiu, samostatná práce i konzultace budou 

probíhat výhradně e- mailovou formou 

ZEMĚPIS: 

- všechny potřebné materiály najdou žáci pořád na e-mailu inzsblatenska@seznam.cz 

(heslo: blatenska540). 

FYZIKA: 

Uč. Str. 146 – 149 OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM 

- Písemně – napsat jednu slučovací reakci a jednu štěpnou reakci – využij internet JADERNÁ 

REAKCE 

- ÚLOHU 2/149 POUZE C14 A 10/149 

- MŮŽETE SLEDOVAT ČT2 – RANDE S FYZIKOU 

- VYPRACOVANÉ ÚLOHY POSÍLEJTE NA E- MAIL: vaclavKochzavináčseznam.cz 

 

PŘÍRODOPIS: 

 

- Prostudovat kapitoly Prvohory až čtvrtohory a Geologický vývoj ČR (budou stačit mé 

prezentace) a do sešitu vypsat poznámky. 

- Prezentace rád pošlu (na mail třídy zsblatenska9b@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: 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1860 

 

Z UČEBNICE str. 37 – 38  SI PŘEČTĚTE KAPITOLU DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, DO SEŠITU ZAPIŠTE 

DRUHY, KOUKNĚTE NA PREZENTACI, PAK PŘIŘAZUJTE – PŘETAHUJTE. Pošlete mi výsledek 

přiřazování. 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1860


OBČANSKÁ VÝCHOVA: 

Na hromadném e- mailu třídy je video k UE. Stáhněte, sledujte a pošlete několik vět, které 

prozradí, že jste viděli. 

Připojte se k besedě na skypu – prevence nechráněných těhotenství, NIŽ p. Kultová 

 

NĚMECKÝ JAZYK: 

Mgr. Petra Ouředníková: 

- uč. 50/12 - poslechové cvičení 

- uč. 50/12c - modrou tabulku si zapište do sešitu a zopakujte si předložky se třetím pádem, 

ptáme se: Kde? 

- uč. 50/13 - slovíčka vyhledejte a zapište do slovníčků 

- prac. sešit str. 53/13, 14 Tuto stranu vyfoťte a pošlete mi ji na můj e-mail: Petra-

Novi@seznam.cz 
- učte se slovíčka lekce 6.1 a stále si opakujte dosud probranou gramatiku 

- odkaz pro interaktivní učebnici a pracovní sešit 

zde: https://www.mauthor.com/present/6032467392331776 
 

 

 

Mgr. Andrea Jarešová: 

 

https://www.mauthor.com/present/6032467392331776


 


