
9.třída – úkoly – 9. týden (6.5. - 13.5.2020)  
 
M - příprava na přijímačky: na pondělí 11.5. si vezměte psací potřeby a nějaký sešit, kam 
budete počítat. Začneme číselnými výrazy z přijímačkových testů. Na viděnou ve škole! J.T. 
 
Čj 

● připomínám čtenářský deník – konec května 
● tištěné úkoly z češtiny, které jste si vyzvedli minulý týden (29. 4.), mi odevzdáte 

vypracované příští týden(13.5.), když si budete vyzvedávat nové úkoly 
● se studenty se uvidím už v pondělí 11. 5. v 9 hodin, přineste si s sebou vypracovaný test č. 5, 

který máte doma od minulého týdne, projdeme si ho a připravím si pro vás test další 
● žáci, kteří budou chodit na přípravu na přijímačky, se budou věnovat hlavně testům, ale 

žákům, kteří se hlásí jen na učební obory, připravím opět tištěné materiály na opakování na 
středu 13.5. 

● dnes něco z literatury: 
čítanka str. 129 Ve jménu Vůdce 
              str. 134  Žert 
              str. 135 Honzlová 
              str. 139 Hrdý Budžes 

AJ - 9. třída – úkoly na 14 dní (od 29. 4. do 13. 5.) 

● učebnice s. 104 - 105 přečíst si text (vyhledat si ve slovníku neznámá slovíčka) 

● učebnice s. 105 – práce s textem – cvičení 1 (a) vybrat větu, která nejlépe vystihuje 

obsah textu, b) proč si myslíš, že se text jmenuje „Objev“ – vyber z možností) 

● PS s. 60 – práce s textem (vychází z učebnice ze stran 104-105):  

cv. 10 (správně/špatně) 

cv. 11 (zdatnější angličtináři zvládnou, slabší nemusí) 

● procvičovat si slovíčka 6. lekce 

● PS s. 51/7 (doplnit telefonní hovor podle informací z letáku vedle cvičení) 

● PS s. 53/11 

Řešení bude opět na webu 😊 

Nj - zopakujte si slovíčka posledních tří lekcí 

Z - vypracujte úkoly/kvízy (v Classroom nebo ke stažení níže) 
 

Fy - udělejte si kvíz v Google classroomu na Vesmír 

Ch - PS str. 48 a 49 (Nukleové kyseliny, Opakování – Přírodní látky) 

Dejte si do pořádku všechny úkoly z Př, Ch a Fy za dobu karantény a vše mi přineste ke                  

kontrole při nástupu do školy (úkoly jste měli zpracovávat do sešitu nebo PS). Nestudenti              

mi mohou úkoly poslat ofocené na mail nebo messenger nebo vhodit ke mně domů do               

schránky. Děkuji. 

D - Úkoly máte zadané v Classroom.  



Pokud nemůžete pracovat v Classroom, zopakujte si informace, které jste dostali vytištěné – 

body 1-8 + učebnice str. 98 -111.  

Podívejte se na český film In nomine patris – je volně k dispozici na youtube. 


