
9.třída – úkoly – 7. týden (22.4.-29.4.2020) 
 
Čj 

- číst nadále knížku do čtenářského deníku ( klidně jich může být víc, máte určitě hodně 
volného času) 

- zopakujete si opět mluvnici: onlinecviceni.cz – tvarosloví – podstatná jména konkrétní, 
abstraktní, pád, pomnožná, hromadná, látková, rod podstatných jmen, vše po jednom cvičení, 
přídavná jména – druhy, číslovky – druhy – také po jednom cvičení 

- můžete navštívit i stránky chapes.cz, je tam také spousta mluvnice na procvičení hravou 
formou 

- příští týden ve středu 29.4. si opět přijďte pro materiály do školy a nezapomeňte s sebou vzít 
vypracované materiály z minula 

- výsledky testu na přijímací zkoušky najdete příští středu na webových stránkách, ten mi 
vypracovaný neodevzdávejte!!! 

 
AJ – 9. třída – úkoly na 14 dní (od 15. 4. do 29. 4.) 

● učebnice s. 102-103 přečíst si text (vyhledat si ve slovníku neznámá slovíčka) 

● učebnice s. 103 – práce s textem – cvičení 1 (vybrat 5 vět, pomocí nichž lze 

převyprávět text), cvičení 2 (vyhledat v textu řádky, které sdělují informace a-g) 

● PS s. 52/9 – doplň odpovědi Sheily – cvičení se vztahuje k textu v učebnici s. 102 - 

103 

● učebnice 6. lekce – zapsat si do slovníčku nová slovíčka, učit se je. Výslovnost si 

poslechněte např. ve slovníku na Seznam.cz 

● PS s. 45/1: Dívka ze Švédska chatuje s kamarádem o výletu. Doplň otázky, využij 

slova v závorkách. 

● PS s. 45/2 – přečti si text a podtrhni přídavné jméno/příslovce tak, aby text dával 

smysl. 

Řešení zveřejním na webu, pracujte podle svých možností, když vám něco nepůjde, 

nebo nebudete všechno stíhat, nevadí. Slovíčka se opravdu učte 😊 Když budete 

potřebovat, napište mi na bbohatcova@seznam.cz, nebo FB nebo volejte na 

tel.:723259985.  

Nj - zopakujte si slovíčka posledních tří lekcí 

Z  - Všechny úkoly máte připravené v Google Classroom s termínem odevzdání 27.4.2020. 
kdo nemůže využívat Classroom, vypracuje úkol písemně (soubor je ke stažení níže) 
 
Př - nalepte si zápis + procvičování do sešitu (VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI), vypracujte 
úkoly na procvičování 

Fy - nalepte si zápis ASTRONOMIE do sešitu (učivo znáte, už jste se jej učili v Př a Z) 

Ch - PS str. 41 

Sledujte Google classroom, ještě jste se dosud všichni nezaregistrovali (8 žáků), 

neodpověděli jste mi na otázku (kromě Lucie L. a Vítka). Musíte komunikovat! 

mailto:bbohatcova@seznam.cz


Učte se na přijímačky, sledujte v Út a Čt ve 14:00 ČT1 (přípravu na přijímačky) – je to pro 

vás přínosné, zopakujete si učivo k přijímačkám.  

 

 
D - Všechny úkoly máte zadané v Classroom. Pokud Classroom nemůžete využívat, udělejte 
následující: 
 

● 1) Podívejte se na video k tématu – Únorový převrat 1948  

https://www.slavne-dny.cz/episode/795283/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prev

ratu-25-unor 

Využijte také učebnici na str. 106 a 107.  

● 2) Únorové události zkuste shrnout a popsat vlastními slovy do sešitu. Zápis vyfoťte 

a pošlete na můj Messenger.  
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