
Úkoly pro 9. A  (14. 5. 2020) 

 MATEMATIKA  

A/ Pro všechny žáky 

1/  Do domácího sešitu vypracuj ze sbírky fialové STARÉ ! 128/6 (1. řádek), 128/7a), 131/22 
(u každého příkladu uveď zadání, náčrtek, vzorec, výpočet, odpověď). Zašli na moji e-mail 

adresu do 20.5.   

2/ Jehlan 

- do školního sešitu zpředu opiš z přílohy učivo, narýsuj jehlan a NASTUDUJ 

- podívejte se na YouTube:  

1/ Jehlan, základní pojmy    https://www.youtube.com/watch?v=GVvWARBsxgo 

2/Jehlan     https://www.youtube.com/watch?v=0M5RaemPG1o                                          

3/ Síť jehlanu https://www.youtube.com/watch?v=1XfD5IjB3Ls&t=16s 

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

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

2/ Příprava na přijímací zkoušky pokračuje v ZŠ. Těm, co se nezúčastní, zadám test na 

společný třídní e-mail.  

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  . viz. příloha 
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ANGLICKÝ JAZYK 

J. STULÍKOVÁ  
opakování slovíček 5. lekce A, B - ústně i písemně 

učebnice str. 58 - text- číst + překládat 

                          59 - cv. 2, 3, 4 

Snaž se , ať ti v hlavě na předpřítomný čas zůstanou věty: Have you ever been to America?(Už jsi byl někdy v 
Am?) 

                                                                                                             I have never been to London.(Ještě jsem 
nikdy nebyl v Lo.) 

pracovní sešit str. 46 cv. 1, 2, 3 

zopakuj si vyprávění na téma : Transport 

nezapomeň na možné samostudium a na zaslání zprávy o splnění úkolů z Aj, popřípadě dotazy¨¨ 

  

P. OUŘEDNÍKOVÁ   

- uč. 68/1b do sešitu 

- uč. 68/3 - přečíst si rozhovor 

- uč. 69/4 gramatika: should/shouldn´t 

You should go to bed. Měl bys jít spát. 

You shouldn´t eat so much sweets. Neměl bys jíst tolik sladkostí. 

Gramatiku zapsat do sešitu!! 

- prac. seš. 54/2 

- sešit i pracovní sešit vyfoťte a pošlete na můj e-mail: Petra-Novi@seznam.cz, od některých 

z vás zatím nemám žádnou práci, posílejte, je to důležité. Veliká pochvala těm, kteří pracují a 

posílají! 

  

B. HUMLOVÁ – viz příloha 

procvičovat způsobová slovesa 

         pracovní sešit str. 57 celá 

         v příloze prac. list - způsobová slovesa - ke kontrole na bohumila.humlova@seznam.cz 

  



 DĚJEPIS – viz. příloha 

  

PŘÍRODOPIS 

- Prostudovat kapitolu Množství lidí na Zemi (Youtube kanál Petr Curko) a do sešitu vypsat poznámky. 
- Úkol na tento týden: Vytvořte mi graf vývoje počtu lidí na planetě Zemi od roku 1700, a to ručně na papír či v 

programu Excel. Foto či excelovský soubor posílejte ke kontrole na petrcurko@seznam.cz. 
- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 
- Termín odevzdání ročníkových prací: 31. května 2020. Jde o nutnou podmínku pro uzavření klasifikace. 

- V květnu uzavřu známky lidem, kteří odevzdali práci a mají u mě aspoň pět jedniček z distančních aktivit. 
- Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na 
adrese https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). 

.CHEMIE 

- Prostudovat kapitolu Proteiny a Výroba cukru (Youtube kanál Petr Curko) a do sešitu vypsat poznámky. 
- Úkol na tento týden: Vytvořte mi (na papír či v PC) základní představení cukrů, tuků a bílkovin. Formu nechám 

na vás. Zasílat lze na petrcurko@seznam.cz. 
- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 
- Termín odevzdání ročníkových prací: 31. května 2020. Jde o nutnou podmínku pro uzavření klasifikace. 
- V květnu uzavřu známky lidem, kteří odevzdali práci a mají u mě aspoň pět jedniček z distančních aktivit. 
- Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na adrese 
https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). 

ZEMĚPIS 

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

(heslo: blatenska540) 

  

FYZIKA  

Opakování učiva 
vytvoř tabulku naučených vzorců od 6 do 9. ročníku 
Vzor: 
název veličiny                           vzorec                     jednotky 
hmotnost                                  m= ? x ?                       kg 
        .                                                   .                                 . 
        .                                                   .                                 . 
poznámka: nezastavuj pod 30 řádek 

  
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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