
9.Třída
Zadání úkolů: 1. - 5. 6. 2020

Český jazyk
 Vlastní jména, Zvuková stránka jazyka – Pracovní sešit str. s. 50-51 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. 209 – James Thurber: „Pan Preble se zbavuje manželky“

Matematika
1. skupina: povrch a objem kužele - učebnice str. 86/ Příklad 1 (přepsat do sešitu)
                                                                pracovní list (výpočet objemu a povrchu kužele)
2. skupina: početní pyramidy, sudoku

Anglický jazyk, skupina AJ 1
- dokončete písemná a poslechová cvičení podle předchozího zadání a posílejte je ke 
kontrole
- trénujte slovíčka podle slovníčku v PS str. 84/5B, C – Caring for the Environment nebo v 
Quizletu online
- vypracujte cvičení v PS str. 48/1 – přečtěte si text a doplňte do něj slovíčka ze dvou tabulek
- procvičujte si věty v trpném rodě v Quizletu online
- 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
- 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. procvičujte 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 a věty tvořte podle prvního příkladu (IS / ARE + 3. tvar; u pravidelných sloves 
přidáváme -ed, u nepravidelných sloves použijeme 3. sloupec)

https://scholaviva.wordpress.com/2020/04/26/9-rocnik-environment-zivotni-prostredi/
https://quizlet.com/507377390/unit-5-present-passive-flash-cards/
https://scholaviva.wordpress.com/2020/02/26/8-rocnik-irregular-verbs-nepravidelna-slovesa/
https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A
https://umimcestinu.wordpress.com/?fbclid=IwAR2NkbWuw1jh-aR2NSgFA7oCZIq8VT8wT6z9ftt_FVs1pq3hsxOlxImRz6A


Zadané úkoly posílejte na e-mail novaanglictina@seznam.cz. Odkazy na všechny online 
aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 
9. třída AJ 2.

Německý jazyk
Překlad bude zaslán na vaše e-mail adresy.

Dějepis
ČR v 90. letech 20. století a na počátku nového tisíciletí, Svět v 90. letech 20. století a na 
počátku nového tisíciletí - učebnice str. 140-145 pročíst a podle textu doplnit v Pracovním 
sešitě str. 60-61 úkoly 1 – 4, nalepit text zápisu zaslaný e-mailem.

Chemie 
Učebnice str.21- 24. Přečtete si str. 21 a na str.22 si opíšete do sešitu nadpis „Teplo a 
chemické reakce“ a opíšete žlutý rámeček. Pak otočíte na stranu 24 a přečtete si o „ Uhlí“. 
Pošlu vám v mailu zápis a vy si látku procvičíte v PS str. 8 a 9. Stále ještě nemám od vás 
vypracovaný pracovní list o redoxních reakcích. Pošlete mi ho v tomto týdnu.

Zeměpis
Město Šumperk
Založení města Šumperka je datováno mezi léta 1269 až 1276. První zmínka o městu se poté 
datuje k roku 1281. Město vzniklo na „Krásném Kopečku“ – odtud název Schönberg. Město 
Šumperk v 15. a 16. století bylo značně rozvinutým průmyslovým střediskem, v 16. století 
povýšeno na město královské. Město Šumperk se proslavilo neblahými čarodějnickými 
procesy, kterým padlo za oběť 25 obyvatel města. Lidé byli upalováni u rybníčka v areálu, 
dnes již zbouraného, sanatoria. Nejvyšším vrcholem nad městem je vrchol Háj – 631 m. n. 
m., kde se nachází rozhledna s překrásným výhledem na pohoří Jeseníků – častý cíl 
turistických vycházek. V roce 2020 statistiky uvádějí, že v Šumperku žije 25 836 obyvatel. 
Průměrná nadmořská výška je 330 m. n. m. Město leží v tzv. šumperské kotlině obklopené 
horami. Ve městě je několik továren, které jsou zaměřeny především na strojírenský 
průmysl. Nedaleko města se nachází vodní nádrž Krásné – vhodná pro rybaření a letní sporty.
Město Šumperk dnes patří mezi kulturní, sportovní a průmyslová centra severozápadní části 
Olomouckého kraje. 
Otázky:
1, Kolik asi obyvatel žije v Šumperku?
2, Jak se jmenuje nejvyšší vrchol nad městem?
3, Jaký průmysl je v Šumperku nejrozvinutější?

Přírodopis
Téma: Ochrana přírody v ČR
Minulý týden jste  měli  za úkol pracovat se slepou mapou, kde byly odkazy na NP a CHKO.
Jestli jste byli pozornými čtenáři,  bude pro vás jednoduché správně vyřešit následující kvíz. 
Zároveň  prosím o zpětnou vazbu, jak se vám dařilo, termín splnění 5.6.:
Úkol č. 1:
Národní parky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1968 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1968
mailto:novaanglictina@seznam.cz


Úkol č.2:
Sice vtipně zpracovaný odkaz, ale k zamyšlení. Určitě se na odkaz podívej, další týden bude 
součástí nového úkolu:
Člověk jako ničitel: https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk

Fyzika
Pokračujeme ve zjednodušování elektrických obvodů s více rezistory – v pracovním listu č. 4. 
K nové látce – polovodiče doplněn test. 

Občanská výchova
Příliš mnoho lidí – příliš problémů (s.70), Životní plány a cíle (s.73) + Doplnit zápisy do sešitu 
dle e-mailem zaslaných materiálů.

Hudební výchova
 – hudba TECHNO: https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/techno.html a HIP HOP: 
https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/hip-hop.html

Výtvarná výchova
Natrhejte si do vázy kytici lučních květin a malujte. Výběr techniky je na vás.

Pracovní výchova, skupina 1 
Jednoduché návody na domácí vyrábění 
https://www.youtube.com/watch?v=uELCxOWRXfw

Volitelný předmět Domácnost a Pracovní výchova, skupina 2
Třídění odpadu – napište mi, zda třídíte odpad a do jakých kontejnerů různé druhy odpadu 
dáváte.

https://www.youtube.com/watch?v=uELCxOWRXfw
https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/hip-hop.html
https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/techno.html
https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk



