
Český jazyk – 9. ročník – Burešová Dagmar 

Zadané úkoly pro domácí studium od 4. 5. do 8. 5. 2020 
 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte:  

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

Zdravím,                                  

moc děkuji za Vaše zpětné vazby ohledně učiva, které mi od Vás neustále chodí. Jsem ráda za to, že 

se nebojíte zeptat a jste v kontaktu. Ti, kteří mají ještě nějaké restíky, by mi je mohli poslat nejlépe do 

pátku 8. 5., ráda bych učivo za duben již uzavřela.  

Přeji Vám krásné slunečné dny a těším se na setkání.  

 

4. 5. – 6. 5. (PO – ST) – Prostředky návaznosti v jazykových projevech  

- Učebnice – str. 137 – 141 – pročíst, udělat si zápis do sešitu dle zadání a vlastního uvážení 

z oranžových rámečků 

- funkce jazykového projevu 

- navazovací prostředky – vypsat všechny 

- předmět řeči a jeho řada slovních prostředků 

- Uč. str. 138 - 139 cv. 3 a), b) do sešitu  

- PS str. 61 cv. 1 a), b) – cvičení 1 nafoť a pošli ke kontrole 

 

30. 4. – ČT – Sloh – Reportáž  

- videa o češtině ve spojení s cizím jazykem  Doufám, že se při nich i pobavíte   

- do sešitu opsat oranžový rámeček z učebnice ze str. 166 

Po zhlédnutí obou reportáží shrň v několika větách jejich jednotlivý obsah do sešitu a odešli.  

https://edu.ceskatelevize.cz/mezijazykova-homonymie-5e4422cae173fa6cb524ad86  

https://edu.ceskatelevize.cz/prolinani-cestiny-a-jinych-jazyku-5e4425212773dc4ee413a0b3 

mailto:buresova@zsdolnikounice.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/mezijazykova-homonymie-5e4422cae173fa6cb524ad86
https://edu.ceskatelevize.cz/prolinani-cestiny-a-jinych-jazyku-5e4425212773dc4ee413a0b3


 

8. 5. – PÁ – Státní svátek 

 

Český jazyk - 9. ročník – ověřování znalostí 
 

Vyplň tento krátký on-line testík.   Věřím, že se Ti povede.  

https://forms.gle/HVL421pMBZ6wgorT8 

 

 

 

 

 

Český jazyk – cvičení 

Zadané úkoly pro domácí studium od 4. 5. do 8. 5. 2020 
 

7. 5.  - 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 

 

 

 

https://forms.gle/HVL421pMBZ6wgorT8
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, na období od 4. 5. do 8. 5. 2020 

V případě jakýchkoli nejasností pište na můj mail hodovska@zsdolnikounice.cz,  

1. hodina – Zopakuj si, jak vyznačíme bod o určitých souřadnicích v rovině. Pak zkus vyluštit šifru. 

Pokud ji vyluštíš, podepiš se pošli mi ji.      Jméno: 

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly k přijímačkám – Udělej si obrázek (stačí náčrtek) do sešitu a vyznač tam zbývající body útvarů.  

1. Obdélník ABCD je souměrný podle osy x. Jeho vrcholy A, C mají souřadnice: A[–3; –1], C[3; 1]. Urči 

souřadnice zbývajících vrcholů obdélníku. 

2. Počátek soustavy souřadnic O je středem souměrnosti kosočtverce EFGH. Body E, H mají souřadnice  

E[–4; 4], H[2; 2]. Urči souřadnice zbývajících vrcholů. 

mailto:hodovska@zsdolnikounice.cz


2. hodina – Funkce – úvod 

Podívej se na Dominikovo video. Dost dobře vysvětluje, co je to funkce. Pak si postupně probereme 

jednotlivé pojmy. 

https://www.youtube.com/watch?v=lZN6g9u4C-k&list=PLD-MTmOzXT5Mida3iVsIbxySbi_14g8Bv 

Zapamatuj si: 

• Funkce je takový předpis, podle kterého je každému reálnému číslu x z množiny D(f) 

přiřazeno nejvýše jedno reálné číslo y z množiny H(f).   *  

• Přiřazené číslo y se nazývá hodnota funkce v bodě x (nebo také funkční hodnota v bodě x). 

• Nejvýše jedno číslo znamená buď jenom jedno, nebo žádné číslo. 

 

Způsoby, jakými vyjadřujeme funkci:  

1. rovnicí (vzorcem); se zadaným definičním oborem D 

2. tabulkou; ke zvoleným hodnotám proměnné x jsou 

přiřazeny funkční hodnoty y 

3. grafem; grafem funkce je množina všech bodů [x; y],  

kde x ∊ D 

 

 

Někdy můžeme jednu funkci vyjádřit všemi třemi způsoby: 

 

        

https://www.youtube.com/watch?v=lZN6g9u4C-k&list=PLD-MTmOzXT5Mida3iVsIbxySbi_14g8Bv


3. hodina – Jak poznáme funkci 

Musíš se naučit poznat z tabulky i z grafu, zda se v daném případě jedná o funkci, nebo ne. Vycházíme 

z definice funkce *, kterou můžeme vyjádřit jinými slovy takto: 

Každá funkce vyjadřuje závislost dvou veličin x, y. Ke každé hodnotě nezávisle proměnné x 

(z definičního oboru) je funkcí přiřazena jediná hodnota závisle proměnné y (funkční hodnota). 

Definiční obor funkce značíme D nebo D(f).  

D je množina všech hodnot nezávisle proměnné x. (Z ní vybíráme čísla, která dosazujeme do x-řádku 

tabulky nebo vyznačujeme na ose x grafu.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to poznáš z tabulky: 

 

Jak to poznáš z grafu:  

 

 

 

 

 

 

 



Obor hodnot funkce je množina všech funkčních hodnot a značí se H nebo H(f).  

Jsou to všechna čísla y, která jsou funkcí f přiřazena některé z hodnot x z definičního oboru.  

Jsou to čísla y, která vypočítáme dosazením x do vzorce funkce a zapíšeme do y-řádku tabulky nebo je 

vyznačujeme na ose y grafu. 

Horní obrázek představuje 

závislost hodnot y na 

hodnotách x. 

Tyto hodnoty byly zapsány do 

tabulky a pak znázorněny pomocí 

grafu v soustavě souřadnic. 

 

Jaký bude definiční obor a 

obor hodnot této funkce? 

 

 

Proměnná x označuje čísla z definičního oboru funkce – značíme D(f). 

D(f) = {–1, 0, 1, 2, 5}      (Jsou to všechny x-ové souřadnice bodů grafu.) 

Proměnná y označuje čísla z oboru hodnot funkce – značíme H(f). 

H(f) = {–4, 1, 3}  (Jsou to všechny y-ové souřadnice bodů grafu.) 

Zkus si to: 

Cvičení pro všechny: 

 

 

a)    

b)    

c)    



 

a)    

   

b)      

 

c)    

 

 

4. hodina – Graf funkce 

Zapamatuj si: 

 
 

Podívej se na Dominikovo video o grafech funkcí.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6z97cUbUMp4&list=TLPQMDIwNTIwMjCHMniZdD0a8A&index=4 

 

Podívej se v učebnici algebry na tato cvičení. Zkus přijít na řešení a zapsat si odpovědi do sešitu:  

s. 61 až 63/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6z97cUbUMp4&list=TLPQMDIwNTIwMjCHMniZdD0a8A&index=4


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

Úkoly na období 4. května až 8. května 

4. 5. 

Zapište si slovíčka U 23 WB s. 74: objevení, sláva, hrdina, na počest, udržovat mír, právo, zůstat, 

uznáván, poklad, cesta, bohatství. Některá z nich se objeví i v písemce 6. 5. viz níže. 

6. 5. 

Utvořila jsem písemku ve WocaBee, která se spustí v termínu 6. května od 9:00 do 10:00 hod. Na 

každé slovíčko budete mít 30 vteřin. Jedná se o opakování lekcí 19 až 23. Výsledek mi bude sloužit 

jako podklad pro hodnocení na konec pololetí. 

8. 5. 

Státní svátek 

 

ZŮSTÁVÁ DOBROVOLNÉ: 

Podívejte se na toto video, odkazy, o nichž hovoří, máte níže. Zvažte, zda něco nevyužijete dle svého výběru. 

https://www.youtube.com/watch?v=NGiBf8JDavE 

Nejlepší videa v angličtině pro začátečníky a mírně pokročilé 

aneb co sledovat, když běžné filmy a seriály jsou pro vás ještě příliš těžké. 

Na tom, že sledování anglických videí, seriálů či filmů (ideálně i s anglickými titulky) je pro studium angličtiny 

velmi přínosné ale i zábavné se určitě shodneme všichni. Mnohem těžší otázka ale je, co sledovat. Pro většinu 

studentů je totiž běžný seriál či film prostě příliš rychlý (jenom si vzpomeňte na běžnou konverzační výměnu 

třeba v Big Bang Theory) či slovíčka jsou příliš složitá… 

Děj vám utíká, nevíte přesně o čem je řeč a jediné, co roste je pocit frustrace a chuť to vzdát… Takové sledování, 

kde téměř ničemu nerozumíte je nejen depresivní, ale také neefektivní. Ideální totiž je, pokud sledujeme něco, 

co je jenom o „kousek lepší“ než naše současná úroveň angličtiny. Není nutné rozumět všemu, ale člověk by 

měl být schopný bez problémů sledovat o čem příběh je a co se tam asi tak děje… 

Kde ale takové vide vzít, že? Ale nebojte, nebyl by to Broňa, aby pro vás neměl řešení 🙂 Na internetu se naštěstí 

dá najít i kupa videí, která jsou vhodné i pro začátečníky a mírně pokročilé studenty. A devět svých „favoritů“ 

bych vám rád dnes představil. 

1. Peppa Pig 

Prasátko Peppina je prostě moje hrdinka! Je úžasná, je roztomilá, krásně vyslovuje, krásně chrochtá a vůbec je 

celá báječná. Příběh jsou krátké, jasné, veselé, slova se často opakují a je dost času vše vstřebat. Pokud máte 

děti, tak navíc můžete koukat s nimi (já to prosím zvládám i bez dětí… :)) 

https://www.youtube.com/ 

2. Learn English through Comedy 

Některé věci jsou tak hrozné, až jsou skvělé. Tohle je jedna z nich. Aneb vítejte v Learn English through Comedy 

kde vás naučí angličtinu pomocí sitcomu. Je to veselé, a tak hloupé až si to užijte. Tedy, já si to užil… 🙂 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NGiBf8JDavE
https://www.youtube.com/channel/UCAOtE1V7Ots4DjM8JLlrYgg


3. Learn English TV – Voice of America 

Pokud máte rádi zprávy a zajímavé informace o tom, co se děje ve světě, tak zde najdete videa, která se právě 

těmto tématům věnují a přitom používají velmi základní angličtinu. Navíc stále přibývají nové a nové! 🙂 

http://learningenglish.voanews.com/z/3613 

4. English Singsing 

YouTube kanál English Singsing je sice původně určený pro děti, ale věřím, že je super i pro dospělé, čeká vás 

tam (mimo jiné) spousta videí, s krásně čitelnými titulky, jednoduchou angličtinou a příběhy pro děti. 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

5. English Conversation 

Spousta konverzací, spousta užitečných výrazů, spousta dílů. Je to velmi „oldschoolové“, ale účel to (dle mého) 

plní skvěle 🙂 

https://www.youtube.com/watch?v=UlSVe2ehjls 

6. Oxford English Daily Conversation 

Pamatujete si, co jsem říkal o Oxford English Daily Conversation? Tak přesně to stejné platí zde! 🙂 

https://www.youtube.com/watch?v=xRTMsguD-So 

7. Greaded readers 

Tohle je trošku podvod, já vím, ale přesto… Jedna z nejúžasnějších věcí ke studiu angličtiny jsou skvěle udělané 

zjednodušené knihy. K nim jsou pak (téměř) vždy také „přibalené“ audioknihy. Tedy nahrávky těch 

zjednodušených knih. A právě ty jsou také k nalezení na YouTube. Stačí si vybrat úroveň obtížnosti (1 až 6) a 

začít poslouchat (a případně také sledovat text na obrazovce). 

https://youtu.be/_1vj9dGVMJQ?list=PLuNumJdKaVNJJ9paUXfA7FIsfSzdtNzC5 

8. Learning English Through Stories 

Tohle je vlastně taková animovaná verze těch graded reader, no animovaná, jednou za několik sekund se změní 

obrázek a s ním i text, ale vlastně je to přece jenom trošku „akčnější“ a příjemnější na koukání (alespoň pro 

mne). Je tu asi 50 příběhů a různé úrovně k výběru. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVMl4u7jTpI 

9. Learning English: Extra English BBC 

Skvělá a vtipná videa, opět ve stylu sitcomu, tentokráte od BBC, těšit se můžete na cca 40 dílů, každý má cca 

25 minut – tedy obrovská spousta zjednodušené angličtiny pro vás 🙂 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYSWqTrWP2jyqWIdjsATbrb11uN_BMrF 

Broňův tip na závěr: Zkoušejte občas opakovat/imitovat to, co uslyšíte. Když někdo řekne nějakou „cool“ 

frázi, tak ji zkuste zopakovat. Ideálně se stejnou výslovností a intonací. Zní to trošku šíleně, ale je to legrace, 

učíte se správné výslovnosti a výrazně tím pomáháte „ukotvení“ v paměti. 

http://learningenglish.voanews.com/z/3613
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/watch?v=DPmtnb8NBog
https://youtu.be/DPmtnb8NBog
https://youtu.be/UgbWPl-cGeQ
https://www.youtube.com/channel/UCXgo3fOqIN1JE6w_tD4KeLA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYSWqTrWP2jyqWIdjsATbrb11uN_BMrF

