
9.Třída 
Zadání úkolů: 4.-7.5.2020 

 
Český jazyk – Sloh  
 Pracovní sešit str. 60 - 65 (slohové útvary) pročíst a doplnit dle e-mailem zaslaných 
materiálů. 
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. a 2. skupina: převody jednotek objemu 
                            PS str. 39/3, 4  (písemně do sešitu nebo pracovního listu) 
 

Anglický jazyk, skupina AJ 1 
- procvičujte si novou slovní zásobu na téma The Environment v Quizletu online nebo ve 
slovníčku v PS str. 83/5A 
- podívejte se na krátké video Nature is speaking na YouTube.com. Jak na vás působí? 
- čtení a porozumění textu Climate change: its biggest cause 
1.přečtěte si text Climate change: its biggest cause v učebnici na str. 56/2 (text si také 
můžete poslechnout na odkazu na stránkách) 
2.do textu doplňte 10 slov A-K ze cvičení 56/1 (pracujte do školního sešitu nebo do 
textového editoru) 
3.text přeložte – použijte slovník nebo překladač (pracujte nejlépe v některém z textových 
editorů nebo do školního sešitu) 
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 AJ2 
Opakujte si zájmena Who, Which, That a pravidla jejich používání PS str. 77 
Vypracujte v PS str. 25 cv. 4 – použijte zájmeno THAT a doplňujte vztažné věty. Dvě věty k 
doplnění jsou navíc. 
Vyzkoušejte si poslech v PS str 33 cv. 4 (CD je ve vašem PS) – doplňte chybějící slova v 
rozhovoru u lékaře. 
V uč. str. 36, cv. 2 vyberte jednu osobu z článku Are you a healthy eater?, její jídelníček 
přeložte a doplňte anglicky svůj jídelníček podle vzoru. 
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 
 
 

https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory
https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A
https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A
http://www.scholaviva.wordpress.com/
mailto:novaanglictina@seznam.cz


Německý jazyk 
Překlad - zaslán e-mailem 
 
Dějepis  
 ČSR v 60. letech - učebnice str. 120-123 pročíst a podle textu doplnit v Pracovním sešitě 
úkoly 1 – 4, text zápisu bude e-mailem zaslán později. 
 
Chemie  
Učebnice str. 12 – přečtete si „Výroba surového železa“ a do sešitu si namalujete vysokou 
pec podle obrázku 9 a popíšete podle schématu. Na www.zshavl.cz kliknete na 8.ročník, pak 
kovy a jejich slitiny a otevřete prezentaci „Výroba železa a oceli“ Pozorně si prezentaci 
projděte až po výrobu oceli, to bude příště. K tomuto učivu si vypracujete v PS str. 7. Koncem 
týdne pošlu vypracování pro kontrolu. 
 
Zeměpis 
Jihomoravský kraj 
Práce s chybou.  
Text si přečti a správně oprav chyby. Text si opiš nebo vystřihni a nalep do sešitu (upozorňuji, 
že v textu jsou pouze 2 chyby – najdeš je?). 
 

 

Krajské město Brno je historickým centrem Moravy. Je důležitou dopravní křižovatkou, 
významným kulturním i průmyslovým centrem. Pořádají se zde veletrhy a výstavy. Sídlem 
Národního parku Podyjí s významným potravinářským průmyslem je  
Znojmo. Pěstují se zde a konzervují lentilky. Znojmo je známé svým potravinářským 
průmyslem. V Dolnomoravském úvalu leží Hodonín, v jehož okolí se těží zemní plyn a ropa. 
Rozvinutý strojírenský průmysl najdeme v Blansku. Jihomoravský kraj je známý především 
zemědělstvím. Vyskytují se zde kvalitní horské půdy. Kromě obilnin a řepy cukrovky se 
pěstuje zelenina (např. okurky), teplomilné ovoce (např. meruňky) a vinná réva. 
 

 

http://www.zshavl.cz/


Přírodopis 
Učivo: Ekologie 3 (Podmínky života - živé složky životního prostředí;Populace;Vztahy mezi 
populacemi), učebnice str. 102-105, přečíst a prohlédnout obrázky. 
Úkol: PL Vztahy mezi organismy; termín splnění:7. 5. 
Přehled učiva a pracovní list zaslán e-mailem a nahrán do složky Př v M Teams. 
 
Fyzika 
Tento týden opakuje – vše o zapojení do série a do paralelu, o Ohmově zákoně a výpočtech, 
o rezistorech. V Teamsu máte zadaný úkol ve Wordu na dva výpočty. 
Koukněte se i na online test zde: 
Ohmův zákon - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2714 
Pošli mi print screen (nebo čitelné foto výsledků) do chatu, mailu nebo vlož do své složky 
v Teamsu.  
  
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 – toto zůstává. 
 
Občanská výchova  
Doplnit zápisy do sešitu dle e-mailem zaslaných materiálů. 
 
Hudební výchova  
Česká vážná hudba 20. století: http://www.antologiehudby.cz/texty.php?obdobi=7 
 
Výtvarná výchova 
Vyjádřete své pocity barvou. Využijte teplé a studené barvy. 
Teplé barvy: červená, oranžová, žlutočervená, žlutá, zelenožlutá, zelená (obsahují žlutou) 
Tradičně se spojují s ohněm a sluncem, protože vyvolávají dojem tepla. 
Studené barvy: modrozelená, modrá, modrofialová, fialová, červenofialová (obsahují 
modrou).  Jejich charakter určuje voda. 
Platí, že barvy teplé patří do popředí obrazu, barvy studené do pozadí.  
 
Pracovní výchova, skupina 1 
Začal čas sečení trávy. Přečti si, proč není dobré v tomto suchém období (kdy i přes občasné 
deště máme málo podzemní vody) séct  trávu na příliš krátkou.  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2714
http://www.antologiehudby.cz/texty.php?obdobi=7


https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/je-sucho.bojujte-proti-nemu-a-
nesekejte-travniky 
 
Pracovní výchova, skupina 2 
Vymyslete a připravte jakýkoliv pokrm z brambor. Vyfoťte a pošlete mi na mail nebo dejte do 
Teamsů – toto zůstává. 
 
Tělesná výchova 
V květnu začínáme každý rok rozvíjet vytrvalost a končíme ověřením kondice pomocí testu 
Kennetha H. Coopera, dvanáctiminutový běh. Tento test je využívám k prověření fyzické 
kondice, především pro začínající běžce ����, základním předpokladem je dobrý zdravotní 
stav.  
Začneme trénink (5týdnů). 
Plán počítá alespoň se základní kondicí, s tím, že jste se nějak hýbali. Vyběhnout byste měli 
alespoň třikrát týdně. Není vhodné běhat tři dny za sebou. Zpočátku můžete běh prokládat 
chůzí – řiďte se vlastním pocitem. Zařazujte i vhodné posilování a protahování alespoň pár 
minut denně. Neméně důležité jsou i dny volna, které můžete trávit aktivním nebo pasivním 
odpočinkem. Při všech aktivitách VŽDY DODRŽUJTE PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, NEPŘECEŇUJTE 
SVÉ SÍLY, CVIČ NEJLÉPE VE DVOU PRO PŘÍPAD ÚRAZU NEBO NEČEKANÉ UDÁLOSTI. 
1.TÝDEN (ZA 5 TÝDNŮ NA 5KM, Kondice, srpen 2017) 
 
Běhejte v měkkém terénu, nutná je vhodná dobrá obuv. Při nemoci se neběhá. Alergici a 
jinak oslabení upraví svoji aktivitu vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu!!! 
 
PONDĚLÍ 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1 minuta pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
ÚTERÝ 
Volno/procházka, protahování, posilování. 
STŘEDA 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1,5 minut pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
ČTVRTEK 
Volno. 
PÁTEK 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1,5 minut pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
SOBOTA 
Volno. 
NEDĚLE 
Volno/procházka. 
 
Výsledky dopravního testu zveřejním příští týden, už jsem dlouhá ����. Na emaily a 
messengery odpovím co nejdříve. 
Před námi je už druhý prodloužený víkend.  V pátek máme všichni volno. Přeji Vám 
prázdninovou pohodu ����. 

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/je-sucho.bojujte-proti-nemu-a-nesekejte-travniky
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/je-sucho.bojujte-proti-nemu-a-nesekejte-travniky

