
9.Třída
Zadání úkolů: 18.-22.5.2020

Český jazyk
Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná – Pracovní sešit str. s. 46-47 pročíst a 
doplnit dle e-mailem zaslaných materiálů, poučky doplnit do  psacích sešitů

Studenti na přijímací zkoušky – procvičovat online testy: 
https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-
aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A

Čítanka – přečíst – str. 197 – Milan Kundera: „Falešný autostop“

Matematika
1. skupina: učebnice str. 83/ příklad 1, 2 (zadání a postup přepsat do sešitu + náčrt)
                     PS str. 40/ cv. 2a (písemně do sešitu)
2. skupina: převody jednotek – učebnice str. 79/ cv. 2

Anglický jazyk, skupina AJ 1
- procvičujte si slovíčka na téma The Environment v Quizletu online nebo ve slovníčku v PS 
str. 83/5A
- TRPNÝ ROD – trpný rod v přítomném čase
1. zopakujte si nepravidelná slovesa podle seznamu nepravidelných sloves a trénujte také 
online
2. procvičujte si věty v trpném rodě v Quizletu online
3. vypracujte cvičení v PS str. 44/3 – doplňte podle obrázků trpný rod, využijte výrazy v 
tabulce (IS / ARE + 3. tvar; u pravidelných sloves přidáváme -ed, u nepravidelných sloves 
použijeme 3. sloupec)
4. vypracujte cvičení v PS str. 45/4 – poslechněte si, jak se recykluje papír a doplňte do vět 
slovesa ve třetím tvaru z tabulky (na CD stopa 23)
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 na e-mail nebo na WhatsApp 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 AJ 2
Opakujte slovní zásobu v PS str. 68 cv. 3
Připravte si novou slovní zásobu The Environment - životní prostředí
Procvičujte si slovíčka v PS str. 83/5A nebo online
Procvičovat můžete i na www.alfbook.cz  kód: ucimesedoma   
 www.scholaviva.wordpress.com  domácí úkoly 9.tř. 2.sk.
Domácí úkoly na novaanglictina@seznam.cz

http://www.scholaviva.wordpress.com/
mailto:novaanglictina@seznam.cz
https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A
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Německý jazyk
Přelož do češtiny cvičení 5 na straně 34.

Dějepis 
70. a 80. léta – Období normalizace II., Čsl. kultura, věda a sport v 60. letech a v období 
normalizace - učebnice str. 126-129 pročíst a podle textu doplnit v Pracovním sešitě str. 56-
57 úkoly 1 – 4, nalepit text zápisu zaslaný e-mailem.

Zeměpis
……………………………………………. kraj
Úkoly:
1, přečti si celý text a z učebnice Z na str. 78–80 doplň název kraje, který mi pošli zpět
2, ve kterém městě se vyrábí vámi milovaná kofola?
3, text si vystřihni a nalep do sešitu

Krajským městem tohoto kraje město Ostrava. Kraj je převážně hornatý. Nejznámějším 
pohořím tohoto kraje jsou Moravskoslezské Beskydy s nejvyšším vrcholem Lysou horou – 
1323 m. n. m. Nejvýznamnějším vodním tokem v kraji je řeka Odra odvádějící vodu do 
Baltského moře. V kraji leží velká města – Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek a Opava. 
Kraj je známý těžbou černého uhlí – dnes se již těží pouze v okolí města Karviná. Na těžbě 
uhlí je založen především těžký průmysl, zejména výroba oceli a železa (Nová huť v Ostravě, 
Vítkovické železárny a Třinecké železárny. Na okrajích větších měst je často umístěn 
potravinářský průmysl – Opavia Opava nebo Kofola Krnov.

Přírodopis
Učivo: Biomy světa, učebnice str.110
Zpracované učivo Biomy světa  bude zasláno na vaše e-mail adresy ( +  nahráno do složky PŘ 
v M  Teams).

Úkoly: termín splnění 22.5. Prosím o sdělení vašich výsledky různou formou. Děkuji.
1. Přečti si text o tropickém deštném lese:
http://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/9/zaklady_ekologie/
41_Pr9_multi_destne_lesy_pacestextem/studijni_text.pdf

2. Po přečtení textu si zkus online procvičování:
http://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/9/zaklady_ekologie/
41_Pr9_multi_destne_lesy_pacestextem/destne_lesy.htm
1. až  15.  otázka - odpovídej pouze ano X ne.
Ostatní otázky - doplň správné slovo z nabídky.

Chemie 
Učebnice str. 16 – přečtete si článek „Chemické reakce jako zdroj elektrické energie“ a 
prohlédněte si obrázky. Tento nadpis si napíšete do sešitu a pod to namalujete schéma 19 
„Porovnání činnosti galvanických článků a průběhu elektrolýzy“. Pak opíšete žlutý rámeček, 
co je galvanický článek. V mailu dostanete pracovní list k tomuto učivu. V PS si vypracujte 
stranu 4 a 5.    
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Fyzika
Pokračujeme ve zjednodušování elektrických obvodů s více rezistory. Nový úkol je vložen 
v Teamsu. Spolu s ním bude tento týden konečně on-line test na opakování 
Kdo není v Teamsu dostane vše na mail. 

Výchova ke zdraví
Zkontrolujte si správné odpovědi z minulého úkolu: Test z pravidel silničního provozu pro 
chodce a cyklisty:
TEST 1: 1 B 2 B 3 C 4 B 5 B 6 A 7 B 8 A 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 C 16 A 17 B 18 B 19 A 
20 B
Učivo: Sexuální výchova - prezentace učiva bude zaslána na vaše e-mail adresy (+ nahráno 
do složky VZ v M Teams)
Zajímavé odkazy k učivu:
Pohlavní soustava - muži
https://www.youtube.com/watch?v=5VsG2jMlDb0

Pohlavní soustava - žena:
http://www.zsval.cz/doc/2019_2020/vyuka/prirodopis/zenska_pohlavni_soustava.mp4

Občanská výchova 
Právní subjekty podnikání (s.64) + Doplnit zápisy do sešitu dle e-mailem zaslaných materiálů

Volitelný předmět Domácnost + Pracovní výchova, skupina 2
V přírodě se nachází spousta bylin, najděte nějaké, ze kterých můžete uvařit čaj a zjistěte na 
internetu, na co je ta bylina dobrá.

Pracovní výchova, skupina 1
STÁLE PLATÍ: Vymyslete herní prvky, které by šly namalovat sprejem na betonovou plochu 
vzadu u školy. Nakreslete barevně na papír nebo v Malování a popište, o jakou hru se má 
jednat. Myslete při tom, že plocha je nejméně 3 x 5 metrů a  že případné herní figurky budou
přímo žáci = vše tedy promyslete v odpovídajícím zvětšení.  

Volitelný předmět Informatika
Pracujte dál a postupně dokončujte prezentaci PowerPoint na vybrané téma – zadané bylo 
na celý měsíc. 

Na mail dostane každý z vás kód pro přihlášení se do aplikace Mount Blue, která je ke stažení
(dostanete postup jak se přihlásit). Procvičujte psaní všemi deseti.

Podívejte se na video k tématu HOAX – souvisí s bezpečím na internetu i s mediální 
gramotností každého z nás. https://www.trainbra.in/cs/test.php?g_idt=5ec1b27127866
V odkazu https://www.trainbra.in/cs/test.php?g_idt=5ec1bb529c674 pak po přečtení textu 
o HOAXU zkus odpovědět na jednotlivé otázky (u většiny jen kopíruješ požadovanou část 
textu do okénka odpovědi). 
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Výtvarná výchova
Při vycházkách do přírody si všímejte detailů – dokážete nakreslit kvetoucí či odkvetlé 
pampelišky? Inspirace na: https://www.youtube.com/watch?v=Gg9duRFeGXU
nebo  https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

Hudební výchova 
Česká pop music 70. a 80. let: https://vltava.rozhlas.cz/podivny-showbyznys-propaganda-
agitace-a-absurdita-v-ceske-pop-music-70-a-80-let-6951623
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