
Úkoly pro 9. A  (30. 4. 2020) 

 MATEMATIKA  

A/ Pro všechny žáky 

1/  Do domácího sešitu vypracuj U51/2a,c, S93/4 (u některých trojúhelníků musíš dopočítat 
třetí vnitřní úhel). Zašli na moji e-mail adresu do 6.5.   

2/ Užití podobnosti 

- do školního sešitu zpředu opiš z příloh a NASTUDUJ: 

A/ Příklady – opiš řešené příklady + podívej se do učebnice str. 56, 57 

B/ Měřítko – opiš z přílohy s řešenými příklady + podívej se do učebnice str. 58 

- podívejte se na YouTube: 1/ Užití podobnosti      

https://www.youtube.com/watch?v=M0VTo6jJsEM 

2/ Měřítko     https://www.youtube.com/watch?v=uy9H-uQa3us 

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

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

2/ Zasílám test III. (na 70min) k přijímačkám na třídní e-mail.  Vypište mi výsledky formou 31a, 

32b,.... přímo do e-mailu – není třeba ofocovat (do 5. 5.)                                                                                                                           

C/ Poznámka 

Zájemci o radu či pomoc při řešení úloh napíšou 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   

- uč. str. 54/1- ústně odpovědět na otázky, podívat se na video 
- uč. 54/1c do sešitu - věty přeložit 
- uč. 55 - žlutý rámeček, slovesa přeložit a zapsat do slovníčků 
- prac. seš. str. 54/1 
- učit se slovíčka lekce 6.2 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ  

opakování slovní zásoby, hlavně slovíčka 5. lekce A, nepravidelná slovesa 

opakování předpřítomného času (have/has + 3.tvar slovesa/ -ed), překlad - minulý čas "už" 

                    Měl by sis pro další studium Aj dobře zapamatovat větu: 

                      Have you (ever) been to America? = Už jsi byl (někdy) v Americe? 

                       Yes, I have.    No, I haven´t. 

                        Všimni si postavení příslovce- ever. Věta má smysl i bez slovíčka  ever. Proto 

jsem ho dala do závorky. 
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                       Odpovědi jsou stejné pro oba typy vět. 

                        Dále  si všimni předožky "to" místo in. Normálně: v Americe= in 

America    ale v otázkách předpřítomného času se používá "to". Has your mum been to 

London? 

                                                                          Yes, she has.     No, she hasn´t. 

Stejně tak, jako máš v hlavě větu pro přítomný čas prostý: Do you speak English? 

Měl bys mít v hlavě i větu pro předpřítomný čas: Have you ever been to America? 

Na střední škole se ti to bude hodit, uvidíš. 

učebnice str. 57 cv. 3, 4, 5 - 4 kladné a 4 záporné věty o sobě dle cvičení 1 

pracovní sešit str. 44 cv. 3, 4 - doplň 

ústně - opakovat text na str. 56 - vyprávěj o Gretě a o Terrym svými slovy, co si o nich 

pamatuješ. 

Nezapomeň na samostudium na internetu  a napsat zprávu( dotazy) o splnění úkolů z Aj 

 

P. OUŘEDNÍKOVÁ   

- prac. seš. str 52 - 53, tyto strany vyfotit a vypracované poslat na můj e-mail: 

 Petra-Novi@seznam.cz 

 
B. HUMLOVÁ  

v prac. sešitě na str. 73/6.1 prostudovat použití should (podmiňovací tvar 

slovesa shall, čti /šud/, = měl bys) 

učebnice str. 69/5 tvořit věty se slovesným tvarem should, překládat 

str. 69/6a, 8 napsat, zaslat na adresu bohumila.humlova@seznam.cz 

str. 69/7 ústně 

pracovní sešit str. 54/2, 55/3 
 
 DĚJEPIS – viz. příloha 

PŘÍRODOPIS 

-  Prostudovat kapitolu Vývoj člověka (Youtube kanál Petr Curko) a do sešitu vypsat 
poznámky. 
- Úkol na tento týden: Napište krátké pojednání o geologii Horažďovicka (typy hornin apod.). 
Úkol posílejte ke kontrole na petrcurko@seznam.cz. 
- 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 kapitolu Sacharidy (Youtube kanál Petr Curko) a do sešitu vypsat poznámky. 

- Úkol na tento týden: z webu školy si stáhnout pracovní list na téma názvosloví organických 

látek a ten mi poslat vypracovaný. 

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

blatenska540) 

 

FYZIKA  

Učebnice str. 161 - 170 
- poznámky: Galaxie - druhy 
                                       - definice 
                         Hvězdy - složení, rozdělení, rozdíl planeta - hvězda 
                         Výzkum vesmíru - kosmonautika 
                         Druhy družic 
                         Výzkum vesmíru (chronologicky) 1. zvíře, 1. člověk, přistání na Měsíci ..... 
                         Kosmodromy ............... 
- využij internet 
- prakticky: pozoruj večer hvězdy a souhvězdí (popř. Mléčnou dráhu) 
                      najdi a zakresli souhvězdí svého narození 
 
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  
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