
Český jazyk – 9. ročník – Burešová Dagmar 

Zadané úkoly pro domácí studium od 15. 6. do 19. 6. 2020 
 

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte:  

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

 

 

 

 

 

Zdravím!  

Doufám, že máte všichni úspěšně po přijímacích zkouškách a jste v naprosté pohodě.  Posílám 

poslední testy, protože v pondělí 22. 6. 2020 se uzavírá klasifikace. Ráda bych si udělala představu 

o tom, co jste plnili a splnili, proto vám tímto připomínám odevzdání všech prací, které jste mi dosud 

nedodali. Všechny materiály jsou neustále k dispozici na webových stránkách školy.  

Přeji pohodový týden    

 

Mluvnice: Věta a souvětí 

- PS – str. 48 cv. 6, 7 – jedná se o opakování vět – druhy vět, čárky v souvětí a pravopis – vyfoť 

a odešli 

- Využijte příručku L. Honsigové nebo učebnici str. 129 – 136 

 

Literatura:  

Odešli vyplněný test:  https://forms.gle/C3WdFaDCyWR9xnQX6 

 

PŘIPOMÍNÁM: 

Stále jste mi všichni neodevzdali Čtenářskou kartu! Poslední termín k odevzdání je 14. 6. 2020. 

Vyplňte Google test nejpozději do neděle 14. 6. 2020  https://forms.gle/gVRtQNSvPL1uZc2EA 

 

mailto:buresova@zsdolnikounice.cz
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9. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, na období od 15. 6. do 19. 6. 2020 

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

1. až 3. hodina – Funkce sinus α a její využití  

Pročti si teorii a zkus vypracovat cvičení 1 až 6.  Vypracovaná cvičení mi pošli do středy 17. 6. 2020. 

Oznámkuji je a zahrnu do hodnocení za červen.

. 
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Matematika – cvičení, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz , období od 15. 6. do 19. 6. 2020  

Známky ve druhém pololetí budu psát stejné, jako v pololetí prvním. Pokud si někdo chce známku 

zlepšit, stačí poslat spočítanou stránku, například z učebnice (třeba z nějakého testu). 

 

Pokud jste přijati na střední školu, je třeba potvrdit zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. 

POZOR! Letos je doba na odevzdání zápisového lístku zkrácena na 5 dnů. Napište mi prosím, na 

jakou školu a jaký obor jste odevzdali zápisový lístek. 
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Anglický jazyk 9. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz 

Úkoly na období 15. května až 19. června 

Nezapomeňte na nový balík slůvek z lekce 25 až 30 ve WocaBee. Jedná se o poslední letošní 

slovíčka. Procvičte si je v aplikaci, i tuto vaši aktivitu vidím a zahrnuji do celkového hodnocení. 

Zároveň posílám v souboru 9a(b)_aj_svo_15_19_cerven_overeni poslední závěrečný test, na 

základě kterého definitivně stanovím známku za druhé pololetí tohoto školního roku. 

15. 6. 

WocaBee slovíčka 

17. 6.  

Test 

19. 6. 

Test – dokončení, ODESLÁNÍ!!! 

Test určitě odešlete nejpozději v pátek 19. června, v pondělí se uzavírají známky!!! 

 



Závěrečný test 9. roč.      Jméno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouze přelož, neodpovídej. 

Stačí 5 vět 

2

. 

3

. 

4

. 

1

. 



Přírodopis 9. B  
Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz  
15. 6. – 19. 6. 2020 

 Téma stav životního prostředí a ochrana přírody na str. 94 – 97 vypracovat zápis podle osnovy 

Stav životního prostředí (osnova zápisu) 

1. Jak vzniká největší množství oxidu siřičitého? 

2. Které sloučeniny nejvíce poškozují ozonový obal? 

3. Co způsobuje nadměrné množství UV záření? 

4. Co způsobují uniky ropy do moří? 

5. Jak zdroje pitné vody znečišťuje zemědělství? 

6. Jak znečištění vody ze zemědělství působí na zdraví lidí? 

7. Co je to eutrofizace vody a co způsobuje v ekosystému? 

Ochrana přírody (osnova zápisu) 

1. Kde jsou zapsány nejohroženější živočichové a rostliny? 

2. Co patří mezi velkoplošná chráněná území? 

3. Co patří mezi maloplošná chráněná území? 

4. Která organizace vyhlašuje biosférické rezervace? 

5. Napiš příklad biosférické rezervace na našem území. 
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Zeměpis – 9. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz , období od 15. 6. do 19. 6. 2020  

Přírodní katastrofy. 

Projdi si článek v elektronické učebnici, zápis velmi stručně. 

Strana 92 až 96: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis9/Zemepis9.mc&pageord=46 

 

Závěrečný test: 

https://forms.gle/ozi64rgLBSb4CbP26 

Test vypracuj do 17. 6. 2020 

 

Pokud jste přijati na střední školu, je třeba potvrdit zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. 

POZOR! Letos je doba na odevzdání zápisového lístku zkrácena na 5 dnů. Napište mi prosím, na 

jakou školu a jaký obor jste odevzdali zápisový lístek. 

 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
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CHEMIE 9. ročník –zadání úkolů na 15.-19.6. 
Jana Navrátilová 
E mail pro případnou konzultaci : navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

 

1.hodina- Syntetická vlákna a kaučuky- učebnice str.97 pročíst, zápis podle 

http://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html -v kapitole Plasty a syntetická vlákna opsat jen odstaveček o 

syntet. Vláknech a pak zápis z kapitoly Kaučuky. 

 

 

 

2. hodina- biotechnologie- uč. str. 98 pročíst, napsat zápis a prohlédnout videa:  

https://www.youtube.com/results?search_query=v%C3%BDroba+piva – výroba piva 

https://www.youtube.com/watch?v=0-LnTonQB38 – výroba vína 

https://www.youtube.com/watch?v=BJnz5X_rRTw- výroba pečiva 
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Německý jazyk_9_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 15. června do 19. června 2020 

Ochutnávka z nové kapitoly s novou slovní zásobou 

In den Ferien uč. str. 65 -   72 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód 503 067 – 503 078; Slovní zásoba v PS str. 77 - 78;  

 

St_17. Juni 2020, Mittwoch 

 Vypracuj a odešli testík: https://forms.gle/nhzguPirtbMcckDg8   do 19.6.2020 

 Je to smutné, ale je to nutné, nastínit Vám alespoň poslední gramatickou lahůdku. 

PERFEKTUM- MINULÝ ČAS „SLOŽENÝ“ HABEN/SEIN + PŘÍČESTÍ MINULÉ. 

 Budoucí maturanti, schopní samostudia, zvládnou nastudovat s pomocí 

a) Přehled gramatiky v příloze PS_ Perfekt(perfektum) minulý čas_ zejména 

v mluveném projevu (běžná konverzace).  

b) https://www.youtube.com/watch?v=WR3ZHHw4dyU 

 

https://www.dropbox.com/s/7brj1x5a96ntv04/Minul%C3%BD%20%C4%8Das%20-

%20perfektum.pdf?dl=0  

c) uč. str.68,69 GRAMMATIK 

ti, kteří s němčinou nebudou pokračovat, to opíší s pomocí výše uvedeného. 😊 

 Doplň správná slova a věty si přelož. https://www.skolasnadhledem.cz/game/2632 

 

 Pá_19. Juni 2020, Freitag 

 Vypracuj a odešli testík:  https://forms.gle/5b5cBrW1esmP29jB9 do 22.6.2020 

 Vypracuj a odešli testík:  https://forms.gle/gcBtoNZapoFKV3rNA do 22.6.2020 

 

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ 😊 

Pokud si nevíš s něčím rady, kontaktuj mě na e-mailu: svobodovasa@zsdolnikounice.cz  
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9. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 15. do 19. června 

Učebnice – strana 124 – 127 – kapitoly II, IV – otázky – vypracovat odpovědi, poslat na můj mail do 

příštího čtvrtku 

 

 

 

 

 



Fyzika 9. ročník 

Odehnalová Jitka, 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 15. -19. června 

Obrázky rozstříhej a zkus je k sobě přiřadit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští týden pošlu řešení 
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