
9.Třída 
Zadání úkolů: 27.-30.4.2020 

 
Český jazyk 
Doplňte si a zkontrolujte cvičení v PS; výsledky zaslané e-mailem. 
 
Matematika 
1. a 2. skupina: převody jednotek obsahu 
                            PS str. 39/1, 2 písemně do sešitu  
                                                      
Anglický jazyk, skupina AJ 1 
- opakujte si slovní zásobu a vypracujte cvičení v PS str. 68/2, 3, 4 
- naučte se novou slovní zásobu na téma The Environment – životní prostředí 
1. trénujte v Quizletu online nebo ve slovníčku v PS str. 83/5A 
2. vypracujte cvičení v PS str. 44/1 
Zadané úkoly posílejte na e-mail anglictina.scholaviva@gmail.com nebo na WhatsApp. 
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 AJ 2 
Opakujte vztažná zájmena who, which, that – mají stejný význam - který  PS str. 77 
(who – osoby, which – věci, that – osoby a věci) 
Vypracujte cvičení v PS str. 32 cv. 1 Poskládejte vztažnou větu do správného pořadí 
Vzor: To je muzeum, které jsme navštívili. 
Slovní zásoba : PS str. 82 3C Looking after yourself 
Úkoly posílejte na www.novaanglictina.cz  
Procvičujte také na www.alfbook.cz          přístupový kód  ucimesedoma 
Všechny úlohy jsou na škol. stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí 
úlohy 9. 
 
Německý jazyk 
Stále platí procvičování slovní zásoby 3. lekce a způsobových sloves. Snažte se vypracovávat 
některá cvičení. 
 
Dějepis 
Doplňte si a zkontrolujte cvičení v PS; výsledky zaslané e-mailem. 
 
Fyzika 
Tento týden nás čeká další část náročnějšího učiva našeho tématu –  výpočty. V Teamsech 
budete mít zadané další online testy (výpočet odporů). Opakujte vše k proudu, čeká nás 
postupné zjednodušování obvodů. V učebnici toto je na stránkách: 48 – 55.  
 
 
 

http://www.novaanglictina.cz/
http://www.alfbook.cz/
http://www.scholaviva.wordpress.com/


Přírodopis 
Učivo: Ekologie 2, učebnice str. 96-100 (vzduch, voda, minerální látky) - přečíst a 
prohlédnout si obrázky. 
Úkol - online procvičování: 
 
Opakování učiva 1 - https://kahoot.it/challenge/01941631?challenge-id=ada92553-7e42-
4d9b-8de0-14f27f46234e_1587932345230 (odkaz pro procvičování učiva, napiš tvoje  jméno 
a kvíz se spustí; v případě, že by byl třeba pro spuštění PIN: 01941631). Pošli mi výsledek 
tvého snažení. 
 
Zpracované učivo Ekologie 2  - zasláno e-mailem+nahráno do složky v M Teams. 
 
Chemie  
V učebnici se nyní vrátíme na úplný začátek a máme tam látku "Které reakce jsou 
redoxní?“přečtěte si text pod obrázkem a otočte na druhou stranu. Nadpis „Kdy probíhá 
redukce a oxidace“ si opište do sešitu a potom si opište chemickou rovnici uprostřed textu i 
s oxidačními čísly a opište i text pod chemickou rovnicí. Potom opište žlutý rámeček a na str. 
9 druhý žlutý rámeček. Další bude na Teamsech nebo v mailu. 
 
Zeměpis 
Úkoly: 
1.Text si vytiskni (nebo opiš) a nalep do sešitu. 
2. Text si 2x přečti – POZOR – domácí úkol je ukryt v textu. Najdeš ho a odpovíš mi správně? 
3. Zapamatuj si tučně natištěné pojmy. 
4. Zápis najdeš také v Teamsech. 
5. V Teamsech najdeš také správné řešení minulého domácího úkolu.  
6. Přeji pěkné dny a zdraví.  
 
Kraj Vysočina 
Kraj Vysočina se nachází ve střední části České republiky. Název kraje je odvozen od 
Českomoravské vrchoviny neboli Vysočiny, která vyplňuje většinu jeho území. V kraji nejsou 
žádné nížiny. Krajem Vysočina prochází hlavní evropské rozvodí. Řeka Sázava odvádí vodu 
přes Vltavu a Labe do Severního moře. Svratka, Jihlava, Moravská Dyje a další toky odvádějí 
vodu přes Dunaj do Černého moře.  
Krajským městem kraje je Jihlava.  Dalšími významnými středisky jsou Třebíč, Havlíčkův 
Brod a Žďár nad Sázavou s převažujícím strojírenským průmyslem. V kraji je také rozšířený 
dřevozpracující průmysl a průmysl textilní. Kraj Vysočina je známý především pěstováním 
brambor, hlavní surovinou pro zdejší potravinářský průmysl (výrobky z brambor).  
Nedaleko města Třebíč v obci Dukovany se nachází jedna z našich dvou jaderných 
elektráren. Kde se nachází druhá jaderná elektrárna v České republice? (už jsme probírali). 
Na území kraje se nacházejí tři významné památky zapsané do seznamu UNESCO. Jsou to 
městská památková rezervace Telč, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve 
Žďáru nad Sázavou a židovská čtvrť se hřbitovem a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.  
 



 
Výchova ke zdraví 
Křížovka - hledání správných výrazů; tajenku mi pošli emailem, termín splnění úkolu: 
30.4.2020 
 
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 
Vymyslete a připravte jakýkoliv pokrm z brambor. Vyfoťte a pošlete mi na mail nebo dejte do 
Teamsů. 
 
Tělesná výchova 
Měsíc duben je měsícem bezpečnosti. Letos už po několikáté si zopakujte bezpečné chování 
v dopravě. Dbejte vždy osobní bezpečnosti, ať jste chodec nebo cyklista.  
 
https://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/ 
 
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/soubory/rodic/Letak_BESIP_tisk.pdf 
 
Komu chybí škola a testy, může vyřešit dopravní test. Kdo mi pošle na email, zašlu správné odpovědi. 
Příští týden zveřejním správné výsledky zde. 
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/testy/2016-testy-dv/test-1.pdf  
 
Děkuji za Vaše emaily, vypracuji statistiku ����Vašich aktivit. Pokud jste ještě neposlali krátký 
popis aktivit, učiňte tak nyní. Můžete poslat i zajímavý odkaz, podělíme se. Můj tip Asper 
Šumperk trénuje po síti, live stream, pro naše borce. Připomínám posilujeme vždy bez 
zátěže,  https://www.facebook.com/aspersumperk/ . Taneční nápad pro ostatní ����. Jde o 
starou písničku, moc stará a choreografie je možná pro malé děti, ale zkusme si hrát jako 
malé děti. Potrénujte, pro odreagování https://www.youtube.com/watch?v=lzDQJT3F_80.  
Nám se taneční pokusy v hodinách moc nedařily, ale jde o velmi jednoduchou skladbičku. 
Čeká nás prodloužený víkend.  V pátek máme všichni volno. Přeji Vám Všem prázdninovou 
pohodu. 
 
 

https://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/soubory/rodic/Letak_BESIP_tisk.pdf
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/testy/2016-testy-dv/test-1.pdf
https://www.facebook.com/aspersumperk/
https://www.youtube.com/watch?v=lzDQJT3F_80

