
Český jazyk - 9. ročník – Burešová Dagmar 

zadané úkoly pro samostudium od 20. 4. do 24. 4. 2020 
 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte: 

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

 

20. - 24. 4. - PO – PÁ – HLAVNÍ ZÁSADY ČESKÉHO SLOVOSLEDU 

- Učebnice – str. 121 – 128 – pročíst, udělat si zápis do sešitu dle zadaného výčtu a vlastního uvážení 

z oranžových rámečků 

- Činitel významový – výpověď, jádro, východisko 

- citově zabarvená/nezabarvená výpověď 

- jádro výpovědi 

- činitel mluvnický  

- činitel zvukový – příklonky a jejich postavení 

- Uč. str. 121 cv. 2 do sešitu – jen přiřaď číslo a písmeno a – e) 

- Uč. str. 123 cv. 7 do sešitu 

- Uč. str. 126 cv. 4 do sešitu 

- PS str. 57 cv. 1, 2, 3 

https://www.youtube.com/watch?v=kplaX4li8tI – odkaz na videoukázku pro lepší pochopení , dále 

můžete vyzkoušet i jiné lekce z nabízených ukázek 

 

Český jazyk – cvičení 

zadané úkoly pro samostudium od 20. 4. do 24. 4. 2020 
 

23. 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://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-

literatura 

mailto:buresova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=kplaX4li8tI
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura


9. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz,  

na období od 20. 4. do 24. 4. 2020 

1. hodina 

Zkontroluj si podle poslaného řešení, zda máš vše z minulého období dobře. Pokud nemáš a nevíš proč, napiš 

mi na mail. Vysvětlím ti to. 

2. hodina – Nepřímá úměrnost 

Podívej se na video. Nepřímou úměrnost znáš také už od 7. třídy a víš, že trojčlenka funguje .  

https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs 

Zápis do sešitu: 

 
NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST  
je taková závislost proměnné y na proměnné x, pro kterou platí: 
 
Hodnoty x a y se mění v převráceném poměru. Proměnná y je nepřímo úměrná proměnné x. 
 
Kolikrát se zvětší hodnota x, tolikrát se zmenší hodnota y. 
Kolikrát se zmenší hodnota x, tolikrát se zvětší hodnota y. 
 
Součin proměnných y . x  je stále stejný a nazývá se koeficient nepřímé úměrnosti. Označujeme ho 
k. Platí: 

𝑦 .  𝑥 =  𝑘 
 

Nepřímá úměrnost je určena rovnicí  f: y =  
k

x
              , 

 
kde k je libovolné reálné číslo různé od nuly.  

 
Grafem nepřímé úměrnosti je křivka, které se říká hyperbola. 
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3. hodina – Nepřímá úměrnost – řešený příklad 

  

 

 

  

 

Úkol: 

Doplň do grafu body z tabulky. Zkus je spojit od ruky nějakou souvislou čarou. Řešení mi tento týden 

neposílej. 

 



 

 



Matematika – cvičení, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz , období od 20. 4 do 24. 4. 2020  

Dobrý den, 

letošní přijímací řízení bylo upraveno zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání 

k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, byl přijat vládou i 

Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky. 

Zákon lze nalézt na stránkách ministerstva - www.msmt.cz nebo na 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135 

Vybírám to nejdůležitější: 

- jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů 

po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. 

- jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v 

prvním pořadí. 

 - pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před 

termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy. 

- zákon stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do kdy nejpozději musí zveřejnit seznam s 

výsledky - 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro 

školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. 

- od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku 

- proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání 

přípustné. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) 

správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu 

bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po 

odevzdání zápisových lístků. 

POZOR – podle nejnovějších informací by přijímací zkoušky na střední školy měly proběhnout 

v červnu 2020. Asi opět změní zákon. 

 

Sice zatím stále nevíme kdy, ale víme, že budou (přijímací zkoušky). 

Učte se, počítejte. 

Na ČT běží v úterý a ve čtvrtek pořad Škola doma, příprava na jednotnou přijímací zkoušku. 

Je to celkem dobrý, doporučuji. 

Pokud máte nějaký dotaz nebo problém, pište. 
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Anglický jazyk 9. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz 

Úkoly na období 20. až 24. dubna 

20. 4. 

Po Unit 15 až 21 následuje test autorů učebnice, který jsem vám zjednodušila. 

Je ve dvou verzích, pro ty, co mohou tisknout a vyplnit si ho (vytiskněte si tu první stránku 

souboru 9a_aj_svo_20_24_duben_overeni.pdf), pak třeba ofocený odeslat. 

Druhá verze v tom samém souboru je pro ty, co nemohou tisknout, pak stačí si na papír psát 

jen číslo úkolu podle té druhé strany (verze) a k písmenu A, B….správné řešení. Pak opět 

vyfotit a odeslat. Pozor na číslování úkolů! 

Výsledky zašlete prosím nejpozději do pátku 24. 4., testy si vyhodnotím. 

22. 4. 

I nadále nechávám odkaz na cvičení z Google Forms, dokud ho všichni nevyplní. Dodělejte 

si ho, kdo zatím neodeslal. 

https://forms.gle/zNY2LyQvzC1gYVAA9 

24. 4. 

WocaBee 

Přihlaste se do WocaBee, kdo tak ještě neučinil. Máte-li problém, napište mi. V předminulém 

mailu máte k tomu podrobnosti. Někteří už se přihlásili, mám radost. Budeme zde opakovat 

slovní zásobu. Až se všichni přihlásí, vytvořím v budoucnu i písemku. 

 

NEZAPOMEŇTE POSLAT TEN TEST!!! z pondělního zadání. 

Pro zpestření výuky zůstává: 

www.jazyky-online.info 

 
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso 
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TEST 3 – Revision U 15 – 21     Jméno: 

 

 



 



9.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 20. – 24. 4. 2020 

 

20. 4. – téma: Geologický vývoj a stavba České republiky 

 uč. str. 75 až 80 – přečíst 

 Pusť si videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=1JrBiIiT4D8&list=PLu9YmWHGvyyuVW-
bblLPX3KkcYvOexALb&index=16 
https://www.youtube.com/watch?v=_RALWGG4Wy0&list=PLu9YmWHGvyyuVW-
bblLPX3KkcYvOexALb&index=17 

 Opiš si zápis do sešitu. 
 

 
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se obrať na můj e-mail.  
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Německý jazyk_9_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 20. dubna do 24. dubna 2020 

 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu.  MEINE WOCHE 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód  503 031 – 503 042 zde najdeš i poslechy z PS, poslechy 

z učebnice nelze v tuto chvíli realizovat, ale k dispozici budou v zadání přepisy poslechu. 

https://www.umimenemecky.cz/ 

PS str. 41 - 42; slovíčka snadno a rychle s aplikací WordTrainer FRAUS                         

Nezapomeň procvičovat: 

 https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet-slovesa-sein-haben-praeteritum-1-uroven/36 

St_22. April 2020, Mittwoch 

 PS str.39 cv. 1,2  

Pá_24. April 2020, Freitag 

 PS str. 39 cv.3 - poslechni si na www.skolasnadhledem.cz, kód 503 039 

 PS str. 39 cv.4  

 

Vypracovanou str. 39 v PS vyfoť a pošli na moji mailovou adresu do 28.4.2020. 

 

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ 😊 

 PŘÍPADNÉ DOTAZY NA MAILU: svobodovasa@zsdolnikounice.cz  
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