
9.Třída 
Zadání úkolů: 14.-17.4.2020 

 
Český jazyk 
Řeč přímá a nepřímá – Pracovní sešit s. 43 
+ větná skladba na webu:  
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/cj-a-literatura?stupen=2-stupen-zs&tema=skladba 
 
Studenti na přijímací zkoušky procvičovat obdržené příručky Cermat + 
https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory 
https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-
aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A 
 
Matematika 
1. skupina: Uč str. 77/ 1, 2 (nahoře) písemně do sešitu (náčrt + výpočet) 
2. skupina: www.matematika.hrou.cz 
 
 Anglický jazyk, skupina AJ1 
- trénujte slovíčka Body a Problems and Treatments 
- procvičujte si zájmena WHO / WHICH 
1. vypracujte v PS str. 25/4 
2. vypracujte pracovní list – ke stažení na stránkách (odpovědi můžete také jen zapsat do 
školního sešitu) 
- opakování: pracujte online v programu www.alfbook.cz – na našich stránkách si 
prostudujte, jak se do programu přihlásit (univerzální kód: ucimesedoma) a vyberte Project 4 
Unit 3A, B Health and Safety 
Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp. 
Pokud si v Quizletu vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s vyhodnocením, můžete printscreen 
nebo fotku poslat také. 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 9. třída AJ 1. 
                                               
Anglický jazyk, skupina AJ2 
Procvičování slovní zásoby Problems and Treatments – PS str. 82/3C , uč. 37/4a 
Dokončete cvičení v PS str. 29/4,5 a,b  na téma Problems and Treatments 
Poslech CD vložené v zadní straně obalu PS - str. 29 cv. 6 (1.15) Konverzaci u lékaře 
poskládejte do správného pořadí 
PS str. 32 cv. 3 vyber vhodný výraz a doplň do textu opět na téma Problems and Treatments 
Odkazy na všechny  online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice   
Domácí úkoly 9. třída AJ 2 
Úkoly posílej na novaanglictina@seznam.cz 
 
Německý  jazyk 
Dodělejte si zadané úkoly z minulého týdne. Opakujte si slovní zásobu z předešlých lekcí. 
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Přírodopis 
Učivo:  Půda, půdotvorní činitelé, složení půdy,negativní faktory, uč. str. 76-79 
Úkol: Pracovní list Půda, termín odevzdání do:17.4. 
Zpracované učivo s PL  bude zasláno  emailem a nahráno do složky PŘ v M Teams:14.4. 
 
Zeměpis 
Královéhradecký kraj 

 
Zkus si doplnit (správnou odpověď zaškrtni do čtverečku) a doplněné údaje mi přepošli zpět. 
V kraji leží nejvyšší hora České republiky. Jmenuje se: � Sněžka �Sněžnice. Leží v pohoří 
�Krkonoše �Jeseníky. Pramení zde naše nejvodnatější řeka �Labe �Jizera. Krkonošský 
národní park je �nejstarší �nejmladší národní park v ČR. Krajským městem je �Hradec 
Králové�Pardubice. Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím je �strojírenství �keramický 
průmysl. Vyrábí se zde motory a zařízení pro �potravinářský průmysl � sklářský průmysl. Na 
jihu kraje se nachází úrodná �Polabská �Moravská nížina. Pěstuje se zde převážně �obilí 
�řepka olejka a �cukrovka. V Hradci Králové se vyrábějí klavíry značky �Petrof �Vedrof. Ve 
Dvoře Králové nad Labem se nachází naše největší zoologická zahrada s oblíbeným �safari 
�safary.  
 
Fyzika 
Dodělávejte online testy, opakujte naučené vzorce odpor – proud a napětí. Online test bude 
vložen do Teamsu, kdo není v Teamsu dostane mailem odpovídající variantu na výpočet do 
mailu.  
 
Dějepis  
Svět 2. poloviny 20. stol – učebnice s. 112-119, 
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=moderni-doba-
svetove-dejiny_moderni-doba-ceske-dejiny&stranka=2 
 
Chemie  
Na www.zshavl.cz  si ještě jednou najděte přírodní látky a prezentaci o bílkovinách. Projděte 
si ji a pozorně přečtěte. Zkuste si test. V učebnici na str. 68 si přečtěte o biokatalyzátorech a 
do sešitu opište žlutý rámeček. 
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Občanská výchova  
Rodina a zákony, učebnice s. 44 – 52 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_pr%C3%A1vo 
 
Hudební výchova  
Český big beat - https://lukinc.estranky.cz/clanky/beat/v-ceske-republice.html 
 
Výchova ke zdraví 
Zkus vyluštit zaslanou křížovku a tajenku mi pošli emailem, termín odevzdání:17. 4. 
 
Volitelný předmět Informatika 
PowerPointová prezentace k tématu  (vyber si jen jedno) - koronavirus, pandemie, imunita, 
smrtelné nemoci, očkování. 
Úkol bude na celý měsíc. Průběžně posílejte své prezentace a budeme se s každým zvlášť 
domlouvat na dalším postupu. Zadání: - téma dle vlastní volby, min. 15 snímků, první snímek 
obsahuje nadpis, jméno, třídu; na každém dalším snímku bude vložený obrázek nebo 
hypertextový odkaz či video, grafická úprava dle vlastního citu a vkusu; texty přiměřeně 
dlouhé (raději kratší) a psané min. velikostí 14 (nadpisy větší).    
 
Volitelný předmět Domácnost 
Zůstává - upečte velikonočního beránka nebo velikonoční muffiny nebo cokoliv 
velikonočního, také může být pomazánka z vajíček nebo plněná vejce. Budu ráda, když 
pošlete foto. Můj mail: dagmara.vol@seznam.cz   
 
Tělesná výchova 
Vrátíme se k našemu oblíbenému volejbalu ����. Pro cvičení si najděte bezpečný prostor. 
Trénuj s hvězdami v Denik.cz 
https://www.denik.cz/ostatni_sport/video-volejbal-pinkani-toaletak-byvaly-reprezentant-jiri-
popelka-20200408.html?fbclid=IwAR239hU1sVCOI4Or9QvbzsH4Yt_b6Dqz37J-
6qoJDSEG5L5ZAZjzMhwP4gQ 
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