
9.třída – úkoly – 5. týden (8.4. - 15.4.) 
 
Čj 

● pokračovat ve čtení knížky do čtenářského deníku 

● procvičit si mluvnici: 

onlinecviceni.cz – 9. ročník – tvarosloví – podstatná jména – psaní velkých písmen, udělat 

si všechna cvičení online, dvě z nich písemně do domácího sešitu 

onlinecviceni.cz – 9. ročník – tvarosloví – druhy zájmen – procvičíte online, jedno cvičení 

vypracujete do domácího sešitu, stačí, když vypíšete zájmena pod sebe do sešitu a určíte u 

každého druh  

● minulý týden  ode mne studenti obdrželi test z Čj k přijímačkám, doufám, že jste si 

s ním hravě poradili, pokud byste na mě měli nějaký dotaz, můžete mi kdykoliv 

napsat, či zavolat, moje tel. číslo najdete na webu školy 

● výsledky testu vám dám příští týden na webové stránky školy 😊 

Přeji vám krásné Velikonoce   M.T. 

 
AJ – úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● učebnice s. 100-101 přečíst si text (vyhledat si ve slovníku neznámá slovíčka) 

● učebnice s. 101 žlutá tabulka: jsou v ní výpisky z textu s chybami – chybné informace 

opravte podle obsahu textu  

● PS s. 42/9  - cvičení vychází z textu v učebnici s. 100-101. (Překlad zadání: Kdo si 

podle tebe mohl pomyslet následující výroky? Doplňuj a/b/c/d k výrokům 1-8.) 

● PS s. 42/10a  - cvičení vychází z textu v učebnici s. 100-101. Dokonči věty. 

● PS s. 43/12, 44/13 

● procvičovat slovíčka 5. lekce 

Řešení zveřejním na webu, pracujte podle svých možností, když vám něco nepůjde, 
nebo nebudete všechno stíhat, nevadí. Slovíčka se opravdu učte. Ostatní je opakování. 
Když budete potřebovat, napište mi na bbohatcova@seznam.cz, nebo FB nebo volejte 
na tel.:723259985.  

Z  
● opakování probraného učiva a procvičování orientace v atlase světa 

 
Př úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● nalep si do sešitu zápis Činnost ledovců atd. a přečti si jej  

● nauč se Činnost ledovců a větru (abychom měli dokončeny vnější geologické děje) 

● vypracuj s pomocí nalepeného zápisu křížovku „Půdy“ 

Ch úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● nalep si do sešitu zápis Přírodní látky – tuky a bílkoviny 

mailto:bbohatcova@seznam.cz


● v PS z Ch vypracuj pomocí zápisu cvičení na tuky a bílkoviny (str. 43, 44, 45), 

vynechej cvičení 2 a 3/str. 45 

Fy  

●  dobrovolný úkol – Planety (zadání v příloze) 

D  
● Přečtěte si celý text, který jste dostali vytištěný minulý týden. 

● Odpovězte na zadanou otázku č.1 a č.3. Písemně do sešitu – vyfoťte a pošlete nebo 

mi odpovědi napište do mailu.  

 
 


