
Učivo na týden 1.6. – 5.6. 2Q2Q 

Matematika – 28. hodina 

Pracovní sešit strana 232, 233 – příklady vypočítej, ofoť a pošli zpět do 7.6. 

 

 

 

 

 



 

Pracovní sešit strana 233: 

 



 

 

FYZIKA na týden 1.6. – 5.6. 

Vypracuj stranu 41 a 42 z pracovního sešitu podle předlohy. 

Pracovní sešit strana 41: 

 

 

 



 

Cvičení 3 vypracujte sami: 

 

Pracovní sešit strana 42: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 

 

Zdravím všechny onlinery a onlinerky 😊 

 přidávám práci na tento týden, vzhledem k pokročilému termínu vás nechci 

nijak zahlcovat, totéž je vyvěšeno na Teams. Pokud máte možnost vypracovávat 

úlohy online prostřednictvím této platformy, upřednostněte ji. Však už to 

znáte… 

 

Rád bych vám kromě jiného popřál, ať to toho osmého vybojujete co nejlépe. Pár 

rad na závěr: nepanikařte (člověk je pod tlakem schopen poplést i to, co věděl), 

čtěte pozorně (dejte si pozor na zápory v otázkách, přemýšlejte nad tím, co se po 

vás vlastně chce), dýchejte (jakkoli to zní banálně, opak je pravdou, vystresovaný, 

mělký dech nezásobuje mozek dostatečně kyslíkem a nezásobený mozek = špatný 

výkon). A to je poslední, co budeš v pondělí potřebovat 😊 

 

Váš JG 

 

 

1) Porozumění textu – přijímačkový test 

Vypracujte jednoduchý kvíz zaměřený na porozumění textu (dostupné 

zde nebo zde: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kBk0IrNjdD3Ow2m6MZT

w9HnzQ7lj3yvR6zOd9n4sBEwF_Q/viewform?usp=sf_link) 

 

2) Diktát 

Napište jako diktát (soubor s nahrávkou je dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1pJFJA3K5GkhnzT8L_nAMH30fLbPs-

g0L 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kBk0IrNjdD3Ow2m6MZTw9HnzQ7lj3yvR6zOd9n4sBEwF_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kBk0IrNjdD3Ow2m6MZTw9HnzQ7lj3yvR6zOd9n4sBEwF_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kBk0IrNjdD3Ow2m6MZTw9HnzQ7lj3yvR6zOd9n4sBEwF_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1kBk0IrNjdD3Ow2m6MZTw9HnzQ7lj3yvR6zOd9n4sBEwF_Q/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1pJFJA3K5GkhnzT8L_nAMH30fLbPs-g0L
https://drive.google.com/open?id=1pJFJA3K5GkhnzT8L_nAMH30fLbPs-g0L
https://drive.google.com/open?id=1pJFJA3K5GkhnzT8L_nAMH30fLbPs-g0L


 

3) Individuální příprava na den D 

Vybrané jevy procvičte např. na níže uvedených odkazech… 

 Přípravka – řešení přijímačkových testů (dostupné zde nebo zde: 

https://padlet.com/gettin/du) 

 E- learning – procvičování nejen gramatických jevů dle vlastní volby 

(dostupné zde nebo zde: 

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnic

e_cj&s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj 

 Vybraná cvičení pro žáky 9. tříd (dostupné zde nebo zde: 

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-9-trida) 

 

 

 

IX. A+B – německý jazyk 

 

Dobrý den,  

 tento týden vám nehodlám příliš ubírat z mentálních kapacit 😊, 

proto tentokrát pouze letmý dotek němčiny (viz níže). Ať to v pondělí 

vybojujete ke svému prospěchu, držím pěsti… 

 

Zdraví 

JG  

 

 

1) Kursbuch 

S. 44/Üb. 3 – soubor potřebný k poslechu je dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1RriWgxcOqpDHVy-

I_lB3qRLEQJUeI6u6 

S. 45/Üb. 5 a 

S. 45/Üb. 5 b 

https://padlet.com/gettin/du
https://padlet.com/gettin/du
https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj&s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj
https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj&s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj
https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj&s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-9-trida
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-9-trida
https://drive.google.com/open?id=1RriWgxcOqpDHVy-I_lB3qRLEQJUeI6u6
https://drive.google.com/open?id=1RriWgxcOqpDHVy-I_lB3qRLEQJUeI6u6
https://drive.google.com/open?id=1RriWgxcOqpDHVy-I_lB3qRLEQJUeI6u6


S. 45/Üb. 6 – soubor potřebný k poslechu je dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1y6lhHG5LF4EHUAGV2l_iNUQixI9

MrvZK 

 

2) Arbeitsbuch 

S. 55/Üb. 4 

S. 55/Üb. 5 

S. 55/Üb. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen (řešení): 

Arbeitsbuch, Kursbuch (hier nebo hier: 

https://drive.google.com/open?id=1UDnetN0am8hBOD66vfSRZB3NjN45gJLa) 

https://drive.google.com/open?id=1y6lhHG5LF4EHUAGV2l_iNUQixI9MrvZK
https://drive.google.com/open?id=1y6lhHG5LF4EHUAGV2l_iNUQixI9MrvZK
https://drive.google.com/open?id=1y6lhHG5LF4EHUAGV2l_iNUQixI9MrvZK
https://drive.google.com/open?id=1UDnetN0am8hBOD66vfSRZB3NjN45gJLa
https://drive.google.com/open?id=1UDnetN0am8hBOD66vfSRZB3NjN45gJLa


 

Chemie 9  

Nezadávám učivo, nechávám klid na přijímačky. 

Přeji úspěšné přijímací zkoušky a hlavně zdraví.    

 

Ing. Vladimír Přidal 

 

 

Zeměpis 

Opakujte si učivo z minulého týdne. 

Přeji vám, ať co nejlépe zvládnete v pondělí přijímací zkoušky, 

držím pěsti. Mějte se moc a osmého hodně štěstí….. M. 

Jarmarová  

 

 

 

 

 

 

AJ 9.A – skupina p. Brázdové – týden 1.6.-5.6. 

 

Začíná poslední měsíc tohoto poněkud zvláštního školního roku a máme tu též Den dětí. 

Přeji hodně štěstí, pevné zdraví, dělej vždycky, co tě baví. 

A nyní již k samotným úkolům. 

 

Řešení z učebnice str.50/3,4: 

cv.3 – 1) the director, M. Lock  2) John Russel  3) Fiona May  4) the director  5) Fiona  6) John 

and Fiona  7) the stage manager  8) John  9) the director 



cv.4 – 1 of  2) at  3) in  4) at  5)on; on  6) to  7) in; with  8) on  9) in  10) in 

 

PS jsi měl poslat ke kontrole!! 

 

Nové učivo na tento týden: 

 

Phrasal verbs ( frázová slovesa ) 

 
Jsou to slovesa, která méně nebo více mění svůj význam připojením částice – např. away, 

on, down, in, of, up, … V některých případech je význam frázového slovesa kombinací 

významů jeho částí – come in = vejít, sit down = posadit se, stand up = vstát, v jiných 

případech má frázové sloveso naprosto odlišný význam – take after = podobat se, look 

forward = těšit se. 

 

Máme 4 typy frázových sloves 

 

1) sloveso + částice (slovesa nemají předmět):  Sit down. (Posaď se.) 

 

2) sloveso + částice + předmět:  Take off your shoes. (Sundej si boty.) 

 nebo  sloveso + předmět + částice:  Take your shoes off. (Sundej si boty.) 

Pokud je předmětem podstatné jméno, můžeme ho ve větě zařadit za nebo před částici. 

Pokud je ovšem předmětem zájmeno, musí stát před částicí:  Take them off. (Sundej si je.) 

 

3) sloveso + částice + předmět, ale nemůžeme oddělit sloveso od částice: 

 Simon takes after his mum. (Simon je podobný své matce.) 

 

4) sloveso + částice + předložka + předmět, sloveso nemůžeme oddělit od ostatních částí: 

 I am looking forward to walking in the park. (Těším se na procházku v parku.) 

 

ÚKOLY: 

 

1) Do sešitu vypracuješ str.48/1, při rozkliknutí následujícího odkazu si můžeš 

zkontrolovat 

správnost: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

2) Ve slovníku vyhledáš příklady frázových sloves pro slovesa str.48/3 a zapíšeš rovněž do 

sešitu – ve větách. 

 

3) Pro další cvičení str.48/4abc opět využiješ odkaz na poslech – pozor, cvičení má 3 části!! 

 https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

4) Cvičení pro pilné žáky a rychlíky: str.52 – můžeš si přečíst článek „Teenagers and 

money“. 

Určitě se dozvíš něco zajímavého. 

 

Připomínám online hodinu – je ve středu v 11:00. 

 

RJ 9.A – týden 1.6.-5.6. 

 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Tento týden si v úkolech dáme pauzu, protože většina z vás se soustředí na přijímačky. 

Pro ty, kdo již mají po.. nebo jsou přijati bez.. mám následující výzvu, aby se nenudili. 

Otevřeš si učebnici na str.63 a přečteš si cv.4A a zkusíš odpovědět na otázku. 

Potom si otevřeš PS na str.82 a celou ji vyplníš. Dále si budeš opakovat slovíčka. Uslyšíme 

se při online hodině, která je stále ve čtvrtek, ale je posunutá až na dvanáct hodin. 

 

Mějte se všichni pěkně a hodně štěstí a otevřenou mysl u přijímacích zkoušek! Myslím na 

vás. 

 

           I. Brázdová 

      

 
 
 
 
 
 
 
Učivo AJ Kašíková 1.6. - 5.6. 
 
Dobrý den, 
posílám učivo na tento týden: 
1) opakování trpného rodu, PS 45/4 - převeď věty do trp. rodu, tučně 
napsané výrazy se stanou podmětem v trpném r. ( dej je na 1. místo v 
nové větě) 
2) uč. 57/5 - napiš do sešitu pouze slovesa v trpném rodě přítomného 
času 
3) nauč se nová slovíčka  z lekce 5B-PS str.84  
4) přečti si článek v uč. str. 58 a odpověz na otázku 58/1b - je tam 5 
textů a pouze 4 fotografie, který hotel není na obrázku 
 
Řešení k minulé práci:PS 44/2a- is wasted, are imported, is flown, are 
carried, 44/2b - was made, was used, was produced, were taken, 
45/3a-1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 45/ 3b-2f, 3e, 4b 5c, 6a 
 
Nezapomeňte poslat zprávu o splnění úkolů.   
Přeji pěkné dny.  



Šárka Kašíková 
 

 

 

 

 

 

DĚJEPIS: 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK – UČIVO OD 1. 6.-5. 6. 

Ahoj deváťáci, 

zdravím vás po týdnu. Jak jsem vám minulý týden slíbila, pro tentokrát 

budete mít psaní více, nedá se nic dělat. Ale vy jste šikovní, hravě zápis 

zvládnete. Jen jsem vám ho malinko ztížila a to tím, že v něm chybí některá 

slova, která si pomocí učebnice sami doplníte. Tak budu mít jistotu, že jste 

učebnici otevřeli a museli si text přečíst. Tak se do toho pusťte 

 

Zápis do sešitu: 

USAZENÉ HORNINY (SEDIMENTY) (učebnice str. 76-79) 

-vznik: usazováním (sedimentací) látek na dně moří, jezer, řek i na souši 

Nezpevněné  zpevněné  

                      působením tlaku 

 Podle způsobu vzniku se dělí na: 

a) Ú…………………………- úlomky hornin a minerálů 

b) O…………………………- krystalizací roztoků 

c) CH…………………………..- z rostlinných nebo živočišných zbytků 

 

Usazené horniny tvoří  v………….. 

-více vrstev podobného složení tvoří  so………………………….. 

-tloušťka vrstvy se označuje jako m…………………………….. 

1. ÚLOMKOVITÉ USAZENÉ HORNINY 

a) Hrubozrnné usazené horniny 

-Vznik: přenášením a usazováním úlomků rozrušených hornin a nerostů 

-působí voda, vítr 

-nejprve sypké, ke zpevnění dochází nejčastěji stmelením (tmel – částice jílu, 

uhličitanu vápenatého a jiných látek) 

Štěrk                  sl………………………, br……………….. 

- u nás se těží z říčních nánosů – výroba betonu 

 

Písek                pí………………, kř……………………… 

Význam: filtr pro prosakující vody, stavebnictví, slévárenství (s příměsí jílu), 

sklářství (čistý křemitý písek) 

Použití: stavební a dekorační kámen 
 



 
b) Jemnozrnné usazené horniny 

Spraš  

Jíly  jí…………………..                   jí……………….. bř……………………… 

-jsou cihlářskou a keramickou surovinou 

-jednou z hlavních složek půd 

 

2. CHEMICKÉ (CHEMOGENNÍ) USAZENÉ HORNINY 

Vápence - z nich vznik dolomitů  
T………………..– srážení z chladných minerálních pramenů 
                 - obkladový kámen  
 
3. ORGANICKÉ (ORGANOGENNÍ) USAZENÉ HORNINY 

- nejrozšířenější org.usazené horniny - v………………………….. – vznik 

nahromaděním schránek měkkýšů, korálů, řas 

Dále sem patří: ra………………, ro…………, u…………… ja…………………… 

 

No a je to. Jste šikovní, pochvala všem, kteří došli na konec zápisu a správně si 

doplnili. Mějte se pěkně Z. Z.  

 

  

 

 

  


