
Matematika na týden 8.6. – 12.6. 2Q2Q 

29. hodina matematiky – pracovní sešit strana 230, 231. Strany vypracuj, ofoť a 

pošli do 12.6. zpět. 

 

 

 

 

 



 

Pracovní sešit strana 231: 

 



 

FYZIKA 

Vypracuj strany 43, 44 v pracovním sešitě podle předlohy. 

Pracovní sešit strana 43: 

 

 

 

 

 



 

 

Pracovní sešit strana 44: 

 



 

 

 

PŘÍRODOPIS 9.ROČNÍK UČIVO OD 8.6.-12.6. 

Ahoj deváťáci, 

moc vás všechny zdravím. V pondělí se někteří z vás zúčastnili přijímacích 
zkoušek. Nějak mi v minulé přípravě učiva uniklo popřát vám k úspěšnému složení 

této zkoušky, tímto se omlouvám. Myslela jsem však na vás všechny a věřím tomu, 
že má energie k vám dorazila a zkoušku na střední školu, kterou jste si vybrali, jste 

úspěšně zvládli . Tento týden vám dám „odpočinek“, opakujte si učivo, které máte 

doposud. Mám tu jeden vzkaz pro stálé hříšníky…Vy, kteří jste se mi ještě vůbec z 
domácí školy neozvali, byste se nad sebou měli zamyslet, protože si neplníte svoji 

povinnost a jak jsem vám psala, zohledním ji při vysvědčení. Mějte se všichni moc 

hezky. 



DĚJEPIS: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Český jazyk 9.b       8.6.-12.6.2020 

Milí žáci, 

Tento týden máte přijímací zkoušky, proto bude jen jeden úkol. 

Všem přeji úspěch a klidnou mysl u přijímacích zkoušek 8.6.2020! 

Řešení úkolů z minulého týdne: 

 



 

Nyní nový úkol : 

   V učebnici na straně 75 je cvičení 3d 

 Napiš krátkou úvahu o svém vztahu k reklamám. Najdi 2 reklamy v tisku nebo 

na internetu a popiš, jak se snaží přesvědčit argumenty . 

To je vše! Užívejte si klidu po přijímačkách!!!! 

Laštůvková 

 

 

 

IX. A+B – německý jazyk 

 

Zdravím všechny onlinery a onlinerky 😊 

 přidávám materiál na další týden. Ať se vám daří… 

 

Zdraví 

JG 

 



1) Kursbuch 

S. 46/Üb. 8 

S. 46/Üb. 9 a  – soubor potřebný k poslechu je dostupný zde nebo 

zde: 

https://drive.google.com/file/d/1TUkl_P29egbg1hIo5DZEkKOu4gRuL

7Sw/view?usp=sharing 

S. 46/Üb. 9 b 

S. 46/Üb 9 c – soubor potřebný k poslechu je dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/file/d/1W1C0-

bmTtYTNBumq6p_7vhGGU_ExIdPN/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. 46/Üb. 10 

S. 47/Üb. 11 a, 11 b 

2) Arbeitsbuch 

S. 56/Üb. 7 

S. 56/Üb. 8 

S. 56/Üb. 9 a, b, c 

S. 57/Üb. 10 

Zapište si do sešitu: 

Předložka in (má v závislosti na významu 3. pád, nebo 4. pád) 

Wo? Kde?     Wohin? Kam? 

in + 3. pád     in + 4. pád 

im Garten (na zahradě)   in den Garten (na zahradu)   

im Zimmer (v pokoji)   ins Zimmer (do pokoje) 

in der Küche (v kuchyni)   in die Küche (do kuchyně) 

https://drive.google.com/file/d/1TUkl_P29egbg1hIo5DZEkKOu4gRuL7Sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TUkl_P29egbg1hIo5DZEkKOu4gRuL7Sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TUkl_P29egbg1hIo5DZEkKOu4gRuL7Sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1C0-bmTtYTNBumq6p_7vhGGU_ExIdPN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1C0-bmTtYTNBumq6p_7vhGGU_ExIdPN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1C0-bmTtYTNBumq6p_7vhGGU_ExIdPN/view?usp=sharing


S. 57/Üb. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIE 

Tento týden nemáte zadané žádné úkoly. 

 

 

Učivo AJ 8.6. - 12.6. - Kašíková 
 
Ahoj,  
posílám následující učivo z pracovního sešitu, je to práce se slovní zásobou a s 
textem : 
1) 46/1 - opakování slovíček, spoj slova  
2) 46/2a - poslouchej a vyber z nabídky 
3) 46/2b - poslouchej znovu a odpověz na otázky 
4) 46/3 - přečti text na str. 47 a doplň požadované informace 

Lösungen (řešení): 

Arbeitsbuch, Kursbuch (hier nebo hier: 

https://drive.google.com/file/d/1phyVpZQxdSAh5go0DhNidro683Y_iobJ

/view?usp=sharing) 

https://drive.google.com/file/d/1phyVpZQxdSAh5go0DhNidro683Y_iobJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1phyVpZQxdSAh5go0DhNidro683Y_iobJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1phyVpZQxdSAh5go0DhNidro683Y_iobJ/view?usp=sharing


5) 46/4 - odškrtni, co budeš dělat na prohlídce 
6) 46/5 - spoj jméno se dvěma položkami 
 
Kontrola minulé práce: 
PS 45/4-2) Three people were taken to hospital. 3)One of the drivers has been 
arrested.4) This part of the M6 is used by over 140,000 vehicles.5) Huge traffic 
jams will be caused for the rest of the day. 6) The next shopping centre will be 
opened next week. 7) The centre was built by the A.C. Company. 8) The land 
was given to company by the local council. 9) The council has been criticized for 
this decision.10) Too much money is wasted by our council. uč. 57/5-are 
picked, are taken, are checked, are thrown away, are washed, are packed, are 
transported, are loaded, are flown, are sent, are taken, are unpacked, is 
checked, is put, are put, are bought, isn´t sold, is thrown away, is wasted 
 
Hodně štěstí u přijímacích zkoušek! 
Pěkné dny. 
Šárka Kašíková 
 

 

Pokyny 9. B Zeměpis 

Plán 8.6. – 12.6. 

Pokyny z minulých týdnů jsou dostupné na Google disku – odkaz níže. 

 Nová látka – Konfliktní oblasti světa 

o Vše je v prezentaci s názvem „Konfliktní oblasti světa“ 

 V prezentaci se pro tento týden jedná o snímky č. 2–8 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

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

HokvRY01b_UCrzJ_Nu 

V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat mail na burysek@1zsspk.cz.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1EDetsoVCbPOyglHokvRY01b_UCrzJ_Nu
https://drive.google.com/open?id=1EDetsoVCbPOyglHokvRY01b_UCrzJ_Nu
mailto:burysek@1zsspk.cz

