
Úkoly pro 9. A  

 MATEMATIKA  

A/ Pro všechny žáky 

1/   Do domácího sešitu vypracuj U46/3a, U47/7Aa. Ofocené zašli na moji e-mail adresu 

(pokud nemáš tuto možnost, napiš) – do 29. 4.   

2/ "Věty o podobnosti trojúhelníků" 

- do školního sešitu zpředu opiš z příloh: 

A/ Podobnost – opiš řešené příklady (pomohou Ti při řešení domácí úlohy)                                   

B/ Zopakuj si věty o shodnosti trojúhelníků  (str. 49) – nemusíš je opisovat, ale umět ano                                                                            

C/ Věty o podobnosti trojúhelníků (str. 50) – učivo a řešené příklady (D/) opiš a nastuduj 

- podívejte se na YouTube: 1/ Věty o podobnosti trojúhelníků  

https://www.youtube.com/watch?v=EPnwpPYMXRo  

https://www.youtube.com/watch?v=CxFx-Vl_sxo&t=24s 

https://www.youtube.com/watch?v=XFIg5VJ2Ujc 

                                           2/ Kdo dělá přijímačky, koukněte na:           

https://www.youtube.com/watch?v=I9ZSATPB-1o 

B/ Pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ: 

1/Doporučení – jako v minulých zadáních – viz web školy 

2/ Zasílám test II. (na 60min) k přijímačkám na třídní e-mail.  Vypište mi výsledky formou 31a, 

32b,.... přímo do e-mailu – není třeba ofocovat (do 28. 4.)                                                                                                                           

C/ Poznámka 

Zájemci o radu či pomoc při řešení úloh zašlou e-mail se svou adresou na 

adresu homolkovajit@centrum.cz 

  

ČESKÝ JAZYK 

 - komunikace (plnění úkolů, procvičování, konzultace) bude probíhat výhradně e- mailovou formou.. 

NĚMECKÝ JAZYK 

A. JAREŠOVÁ  - viz. příloha 

 P. OUŘEDNÍKOVÁ  - viz příloha 

- vypracované úkoly zasílejte na e-mailovou adresu: Petra-Novi@seznam.cz 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ  

opakování slovíček a nepravidelných sloves( ústně i písemně) 

slovíčka 5. lekce oddíl A 
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https://www.youtube.com/watch?v=CxFx-Vl_sxo&t=24s
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učebnice str. 56 cv. 1, 2 - čtení + překlad ( u tvarů have/has + 3. tvar nepr.sl./-ed u pravid. sl. 

užívej české "už") 

                                                         Např. I have done it.=Už jsem to udělal. 

                                                                    She has sung the song. = Ona už zazpívala tu píseň. 

                                                                    They have worked in the garden. = Oni už 

pracovali na zahradě. 

pracovní sešit str. 72 - present perfect= předpřítomný čas : nastudovat kladné, záporné věty, 

otázky 

                                      V češtině tento čas není, my ho překládáme minulým časem. To "už" 

mám pomáhá. 

                                       Už jsem to viděl.=I have seen it. 

                                       Ještě jsem to neviděl.= I haven ´t seen it. 

                                       Už jsem to viděl? = Have I seen it? 

                                                           Ano. = Yes, I have. 

                                                            Ne. =No, I haven´t. 

                                        Tento čas vyjadřuje děj, který se stal v minulosti(nevíme kdy) a jeho 

následky trvají dosud. 

                                        tvoření: have/has + 3. tvar slovesa-nepravid./ u pravid. sl. koncovka -

ed 

                                         He has broken his leg.=Zlomil si nohu.(je stále zlomená, má sádru) 

                                     ale: He broke his leg 2 years ago.= Zlomil si nohu před 2 roky. ( je 

přesně udáno kdy, užíváme 

                                                                                                                      minulý čas prostý) 

                                          Nevíme, kdy se to stalo - užíváme předpřítomný čas (I have seen 

this film.) 

                                          Víme, kdy se to stalo - užíváme minulý čas prostý ( I saw this film 

yesterday.) 

pracovní sešit str. 44 cv. 1,2- doplnit 

samostudium na již známých internetových stránkách 

Zprávu o splnění úkolů, případné dotazy, zašli na adresu vyučující: jstulikova@seznam.cz 

Zprávy zasílej každý týden po splnění úkolů 
 

P. OUŘEDNÍKOVÁ – viz příloha   

- vypracované úkoly zasílejte na e-mailovou adresu: Petra-Novi@seznam.cz 
 
B. HUMLOVÁ  
učebnice str. 68, cv. 1a a 3 do sešitu, projít si slovíčka lekce 6A 
pracovní sešit str. 54/1 
Představ si, že je rok 2050 a ty jsi slavná osobnost, vykonal/a jsi něco významného v 
jakémkoli oboru. Napiš o sobě fiktivní životopis podle vzoru na str. 64, rozsah 150 - 200 slov. 
Pošli na adresu bohumila.humlova@seznam.cz 
 
 DĚJEPIS – viz. příloha 

PŘÍRODOPIS 

- Prostudovat kapitoly Kosmické vlivy a Geologická budoucnost Země (budou stačit mé 

prezentace) a do sešitu vypsat poznámky. 

- Úkol na tento týden: minimálně na A4 vytvořit naučný plakát, kde budou znázorněné 

jednotlivé geologické etapy od prahor až po čtvrtohory. Vytvořte hezkou infografiku, pohrajte 

si s tím. Úkol posílejte ke kontrole na petrcurko@seznam.cz formou fota. 

- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 
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- 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 Karbonylové sloučeniny – karboxylové kyseliny a estery (optimálně 

mé prezentace) a do sešitu vypsat poznámky. 

- Úkol na tento týden: z webu školy si stáhnout pracovní list na téma alkoholy a ten mi 

vypracovat a zaslat (formou skenu, fota a podobně). 

- 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). 

Plus v příloze zasílám pracovní list. 
 

ZEMĚPIS 

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

blatenska540) 

FYZIKA  

Učebnice strana 150 - 160 Země a vesmír 
- poznámky - složení sluneční soustavy, astronomické vzdálenosti 
- prostudovat tabulku str. 153 
- kosmická tělesa, hvězdy, planety ...... 
- zopakovat fáze a zatmění Měsíce 
 
Písemně vypracovat otázka 5,6 str. 159   
Možno vypracovat referát "Slunce" nebo jedna z planet sluneční soustavy 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA  

- kdo neposlal EU - pošlete- kdo se vůbec neozval - učiňte tak- kdo neviděl video EU - 

koukněte, odkaz je na společném e- mailu třídy, POŠLETE ZPRÁVU NA MŮJ E- MAIL - o 

čem video byloJINOU PRÁCI ZATÍM NEZADÁVÁM!Nabízela jsem BESEDU: p. Kultová, 

prevence nechráněných těhotenství. Účastnilo se 12 žáků. Máte li zájem, můžu domluvit jiný 

termín. V případě zájmu se ozvěte na můj e- mail. Beseda se týká jak děvčat, tak hochů. 

Potřebujete google meet nebo skype. 
 

 

 

Cermat: Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova 

 https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-

domova  
 

 

mailto:inzsblatenska@seznam.cz
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova

