
Český jazyk – Burešová Dagmar 

zadané úkoly pro samostudium od 1. 4. do 7. 4. 2020 
 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte: 

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

 

1. 4. - ST – Tvary přechodníků – využij těchto odkazů k zopakování  

https://www.studentmag.cz/jak-vypada-pritomny-a-minuly-prechodnik-mame-navod-jak-je-utvorit/ 

https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-prechodniky/ 

2. 4.  - ČT – PS – str. 29 cv. 7 – přechodníky 

3. 4. – PÁ – Divadlo Járy Cimrmana – Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák – Čítanka str. 93 – 96 – udělej si 

výpisky a záznam k přečtenému textu 

Doporučuji zhlédnout film: http://movies.sosac.tv/cs/player/jara-cimrman-lezici-spici-1984 

6. 4. – PO – PS str. 30 cv. 1, 2 

7. 4.  - ÚT – PS – str. 34 cv. 11, 12 

Pro další procvičování můžeš zvolit tento odkaz: https://www.umimecesky.cz/ 

 

 

Český jazyk – cvičení 

zadané úkoly pro samostudium od 1. 4. do 7. 4. 2020 
 

2. 4. - ČT – PS – Testy 2020 – jakýkoliv test si vypracuj přímo do PS, pokud bys potřeboval cokoli ke 

konzultaci, volej nebo piš  Doufám, že se ti daří připravovat se k přijímacím zkouškám pravidelně, 

vše zvládáš v klidu a pohodě.  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/ 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-9-trida 

https://www.umimecesky.cz/carky 
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Český jazyk – ověření znalostí - Burešová Dagmar 
Prosím o vyplnění cvičení v PS str. 28 cv. 6 + str. 30 cv. 1, 2 – vyfoť nebo nascanuj a pošli ke kontrole 

– bude sloužit ke klasifikaci. 

Český jazyk – ověření znalostí - Burešová Dagmar 
PLATÍ PRO VŠECHNY 

Prosím o vyplnění malého kvízu ohledně plnění domácí výuky viz odkaz., pište vždy malá počáteční 

písmena. 

https://forms.gle/NBZnSnVZZ7pcomw46  - STÁLE NEMÁTE ODEVZDÁNO!!!! 

 

 

 

https://forms.gle/NBZnSnVZZ7pcomw46


Matematika – zadání, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz, na období od 1. 4. do 8. 4. 2020 

1. hodina – opakování 

Vypočítej, dávej pozor na znaménka a správné pořadí početních operací. Pošli mi vyfocené řešení do 

7. 4. 2020 na můj mail. 
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Pro žáky, kteří se připravují na přijímací řízení na SŠ: 

Od pana učitele Zoufalého jste dostali mail s odkazem na 3 další testy z matematiky. Doporučuji vám, abyste si 

je vyzkoušeli. Je tam možnost prohlédnout si video s řešením. Pořád ještě intenzivně opakujeme na přijímačky, 

ale také začneme v matematice probírat novou látku, a pak už na testy nebudete mít tolik času. 

Eva Hodovská 

mailto:hodovska@zsdolnikounice.cz


Anglický jazyk 9. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz 

Úkoly na období 01. až 07. dubna 

Jsme ve stádiu opakování Unit 15 až 21 

Určitě jste procvičovali slovní zásobu, gramatiku, hlavně časy a fráze. 

Vyzkoušejte toto on-line cvičení, výhodou je, že výsledky uvidím i já, hodnocení si zapíšu. 

https://forms.gle/zNY2LyQvzC1gYVAA9 

Pro zpestření výuky zůstává: 

www.jazyky-online.info  
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