
9.Třída
Zadání úkolů: 25.-29.5.2020

Český jazyk
Procvičování pravopisu – Pracovní sešit str. s. 48-49 pročíst a doplnit dle e-mailem zaslaných 
materiálů.

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

Čítanka – přečíst – str. 203 – Gregory Corso: „Manželství“

Matematika
1. skupina: Kužel, síť kužele - učebnice str. 85 
                    Objem a povrch kužele – učebnice str. 85 – 86 
2. skupina: Kužel, síť kužele - učebnice str. 85 
Bližší informace, pracovní listy a odkazy na internetové stránky budou opět zaslány emailem 
matematika.viva@seznam.cz 

Anglický jazyk, skupina AJ 1
- dokončete písemná a poslechová cvičení podle předchozího zadání a pošlete je ke kontrole
- rozšiřujte si slovní zásobu podle slovníčku v PS str. 84/5B, C
1. trénujte slovíčka v Quizletu online
2. vypracujte cvičení v PS str. 46/2
- TRPNÝ ROD – trpný rod v přítomném čase
1. procvičujte si věty v trpném rodě v Quizletu online
2. vypracujte pracovní list (ke stažení na stránkách nebo v e-mailu)
- pracujte online v programu www.alfbook.cz (na našich stránkách si prostudujte, jak se do 
programu přihlásit – univerzální kód: ucimesedoma, vyberte 9. ročník, Anglický jazyk, Project
4 UNIT 5A, B Our Environment)
Zadané úkoly posílejte na e-mail anglictina.scholaviva@gmail.com nebo na WhatsApp. 
Pokud si v Quizletu nebo v Alfbooku vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s vyhodnocením, pošlete
printscreen nebo fotku 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
Slovní zásoba v PS 83/5A The Environment, trénujte i online
Vypracujte v PS str. 44 cv. 1 spojte k sobě vhodné výrazy
Vypracujte v PS str. 44 cv. 2 doplňte slovíčka ze cv. 1
Trpný rod – používáme, když je činnost důležitější než kdo nebo co ji koná. Použijeme 
sloveso be a příčestí minulé (3. tvar).The paper was recycled. Papír byl recyklován. V 
přítomném čase se skládá z am, is, are + 3. tvar slovesa. Př. The paper is recycled. Papír je 
recyklován. PS str. 78/5.1

https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A
https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A
mailto:matematika.viva@seznam.cz


Přehled tvoření trpného rodu
Procvičuj nepravidelná slovesa 
Procvičuj věty v trpném rodě
Procvičovat můžete i na www.alfbook.cz  kód: ucimesedoma   Project 4/5A
 www.scholaviva.wordpress.com  domácí úkoly 9.tř. 2.sk.
Domácí úkoly na novaanglictina@seznam.cz

Německý jazyk
Doplň cvičení v PS na straně 34/4 (naschen=mlsat), 35/8.

Dějepis
Čsl. kultura, věda a sport v 60. letech a v období normalizace, Obnova demokracie a rozpad 
Československa - učebnice str. 130-139 pročíst a podle textu doplnit v Pracovním sešitě str. 
58-59 úkoly 1 – 4, nalepit text zápisu zaslaný e-mailem.

Chemie 
Kdo ještě nevypracoval pracovní list o redoxních reakcích a galvanických článcích, tak mi to 
urychleně pošle, je to důležité k vašemu závěrečnému hodnocení. V učebnici na str. 18 si 
přečtěte článek „Koroze-nepřítel kovů“ a napište si krátký zápis do sešitu. Stačí napsat, kde 
koroze probíhá a jaká je prevence – ty 3 černé puntíky. V PS vypracujete stranu 6. V mailu 
ještě dostanete doplňovačku.

Zeměpis
Nejkrásnější kraj
Otázka č. 1 – O kterém kraji mluvím?

Nejkrásnější město
Otázka č. 2 – O kterém městě mluvím?

Doplň – Z/9 – str. 75 - 77
Krajským městem Olomouckého kraje je město ……………………….  Turisty v tomto kraji nejvíce 
lákají hory, které se jmenují ………………………Vstupní bránou do Jeseníků bývá často uváděno 
město Š……………….., kterému bude věnován celý příští zápis – je to přece náš domov.  
Nejvýznamnější památkou kraje je sloup Nejsvětější Trojice, zapsaný do seznamu UNESCO, 
který se nachází ve městě………………………..Krajem protéká 5 větších řek - ………………,
…………………,…………………, Remže a Bečva. V kraji se nacházejí 3 jeskyně – Javoříčské, 
Zbrašovské aragonitové a …………………………….., kde jsme byli společně na výletě. Na území 
kraje se nacházejí tyto lázně: Jeseník, Lipová-lázně, Teplice nad Bečvou a nedaleko města 
Šumperka leží lázně ………………………………………..U Hranic na Moravě se nachází 
………………………….propast, která je nejhlubší v ČR (některé prameny dokonce uvádí, že se 
jedná o nejhlubší propast na světě). Hloubka propasti nebyla doposud přesně změřena.

Přírodopis
Učivo: Ochrana přírody ČR
Prezentace učiva bude zaslána na vaše e-mail adresy a vložena do složky Př  v M Teams.
Úkol:Národní parky a CHKO

http://www.scholaviva.wordpress.com/
mailto:novaanglictina@seznam.cz


Otevři si uvedený odkaz, objeví se ti slepá mapa. Kliknutím na barevná místa se dozvíš 
základní informace o  NP (červená barva) a CHKO (zelená barva). Čti pozorně, příští týden se 
získanými informacemi budeme dále pracovat: 
http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=mapaCHKO&site=default_cz

Fyzika
Pokračujeme ve zjednodušování elektrických obvodů s více rezistory. Nový úkol je vložen 
v Teamsu. Připojuji novou látku – polovodiče. 
Kdo není v Teamsu, dostane vše na mail. 

Výchova ke zdraví
Učivo: Nitroděložní vývoj jedince
Zpracované učivo bude zasláno na vaše e-mail adresy a vloženo do složky VZ v M Teams.
Pro splnění týdenního úkolu si ještě jednou prohlédněte prezentace Pohlavní soustava, 
přečtěte si učivo Nitroděložní vývoj, protože jsem při sestavování kvízu vycházela z těchto 
zdrojů. 
Úkol: termín splnění 1.červen do 12.hod. (prosím pište vaše jména, ne přezdívky nebo čísla, 
těžko pak zjistíme vítěze z výsledkové listiny, děkuji)
Vývin jedince, odkaz:
https://kahoot.it/challenge/08821108?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1590304533488

Občanská výchova
Problémy současného světa (s.67), Ohrožení životní prostředí (s.68) + Doplnit zápisy do 
sešitu dle e-mailem zaslaných materiálů.

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). 

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 – zůstává.

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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