
9.třída – úkoly – 6. týden (15.4.-22.4.) 
 
Čj 

- doufám, že čtete knížku, abyste mi mohli koncem května odevzdat čtenářské deníky 

- dnes vám žádné online úkoly nedám, ale připravím vám o něco víc materiálů 

okopírovaných  

- novým úkolem ode mě bude, abyste mi nakopírované úkoly do českého jazyka, které si 

vyzvednete dnes (15. dubna), přinesli vypracované za 14 dní, jak si půjdete pro další 

nové úkoly (odevzdáte je ve složce, podepsané a necháte na stolku za dveřmi) 

- studenti ve složce najdou opět test k přijímačkám z češtiny, vypracujte si ho, za týden 

vám dám výsledky na webové stránky (výsledky z prvního testu najdete na webových 

stránkách již dnes) 

 
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  
● Papírové materiály si nalepte do sešitu a další týden zase dostanete, buď na web 

nebo Classroom, nějaké otázky (PL) na vypracování. 
 
Přihlaste se do Google Suite podle postupu, který jsem vám dala do složek. Příště tam 
můžete mít zadány úkoly. 

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) 
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Ch – nalepte zápis CUKRY do sešitu, vypracujte v PS všechna cvičení na str. 39-40 (křížovka, 
fotosyntéza, třídění cukrů, obrázky) 

 
D  

● 1) Všichni se přihlaste do Google Classroom. Máte zde připravený kurz dějepisu. 

Odevzdávání úkolů je zde velmi jednoduché.  

● 2) Dostali jste vytištěný zápis ČESKOSLOVENSKO 1945-1989. Tento týden si 

prostudujte body 1až 5. Zápis si vložte do sešitu, budeme s ním dále pracovat 

v příštích týdnech. 

● Úkoly k tomuto tématu najdete v Classroom.  

● Pokud by měl někdo problém s přihlášením a orientací v tomto prostředí, podívejte 

se na videonávody zde: bit.ly/videonavody-zsjaromerice 

 

 
 


