
9. Třída 
Zadání úkolů: 23.-26.3.2020 

 
Matematika 
1. skupina: PS str. 36/ cv. 2, 3 (písemně do sešitu) 
                     Uč. str. 70 příklad 1 a str. 71 příklad 2 (řešení pomocí tabulek - přečíst) 
2. skupina: Počtářské chvilky – pracovní list 
Příprava na přijímací zkoušky – testy (Didaktis, Cermat) 
                                                              https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/ 
Dotazy k učivu, odkazy na stránky a zadání úkolů také na matematika.viva@seznam.cz  
 
Anglický jazyk – skupina AJ 1 
- opakujte si slovíčka BODY a sloveso should, dokončete práci s textem You and your body 
podle předchozího zadání 
- vypracujte cvičení v PS str. 26/1 – použijte sloveso should/shouldn't, str. 27/4 – přečtěte si 
definice a přiřaďte vhodné slovo 
 
Anglický jazyk, skupina AJ 2 
Pokračovat ve slovní zásobě PS str. 82 /3A. Vypracovat v PS str. 24, cv.1  doplňování částí  
lidského těla – křížovka. V učebnici na str. 32 ve cv. 1b přelož do češtiny slovíčka v rámečku. 
Online můžeš procvičovat Parts of the body na www.scholaviva.wordpress.com 
Vypracovaný překlad uč. str. 32, cv. 1b můžeš odeslat na mail novaanglictina@seznam.cz 
Stránky určené k procvičování: www.alfbook.cz  zadej univerzální kód školy ucimesedoma 
Project 4, Unit 3A,B Health and safety 
 
Přírodopis 
Vnější geologické děje - úvod, uč. str. 69-71, přehled učiva a pracovní list zaslán emailem 
nebo nahrán do složky Př v aplikaci  Microsoft Teams, termín odevzdání pracovního listu 
Vnější geologické děje do 26.3. 
 
Fyzika 
Začínáme téma Napětí a Odpor. Pracovní listy k tématu budou vložené na Teamsech – je již 
zde 90 % žáků. Zápis látky do složky (k vytištění) bude vložen v Teamsech.   
Pro ty, kdo nejsou v Teamsu: v učebnici je to na stránkách: - Napětí str. 14 a 15, - Odpor 
str.39. Vypracujte sami odpovědi na otázky SOVA na str. 15. 
 
Chemie  
Uč. str. 61-62 Významné látky v organismech - přečíst. Na www.zshavl.cz  si najděte přírodní 
látky - prezentace SACHARIDY a opište do sešitu po rozdělení sacharidů a pak si udělejte test. 
PS str.32. vypracovat. 
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Zeměpis 
Karlovarský kraj – do sešitu si opiš z učebnice ze strany 52 první 3 věty. Ve čtvrtek vám pošlu 
pracovní list 
 
Výtvarná výchova 
Jistě v této době sáhnete buď po zajímavé knize, nebo si čtete články na internetu. Vaším 
úkolem bude ilustrace ke knize nebo vašemu oblíbenému tématu. 
 
Tělesná výchova 
Relaxační cvičení 
 


