
Český jazyk – Burešová Dagmar 

zadané úkoly pro samostudium od 18. 3. do 24. 3. 2020 
 

18. 3. - ST – Pracovní sešit (PS)  

- str. 22 cv. 6 – zeměpisné názvy 

- str. 25 cv. 5 – tvary zájmen  

 

19. 3. - ČT – PS – str. 26 cv. 2 – tvary číslovek 

 

20. 3. - PÁ + 23. 3. - PO – Sloh – Fejeton – pročíst a udělat zápis do sešitu Š – učebnice str. 163 – 165 

+ článek Domácí vězení – vypracuj úkoly b), c) + e) ve cv. 3 do sešitu Š 

 

24. 3. - ÚT - Učebnice – str. 61 - 65 – přečíst o rozlišování kmenů přítomného a minulého, naučit se 

slovesné třídy a vzory sloves + postup při určování vzorů 

https://www.mojecestina.cz/article/2014072702-slovesne-tridy-a-vzory 

https://www.studentmag.cz/jak-nechybovat-pri-urcovani-slovesne-tridy-po-tomto-navodu-se-

nespletete/ 

 

Český jazyk – cvičení 

zadané úkoly pro samostudium od 18. 3. do 24. 3. 2020 
 

 

12. 3. - ČT – PS – Testy 2020 – str. 44 – 48 – vypracuj si přímo do PS 

 

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

 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte: 

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 
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Matematika cvičení, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3. do 24. 3. 2020 

Pro přípravu na přijímací zkoušky nám zůstaly nevyřešené Didaktické testy 5 až 10 (strana 83 až 114). 

1. Najdi si 70 minut času 

2. Vypracuj test 

3. Svou práci oprav a oboduj 

4. Zkus s pomocí výsledků dopočítat, co nevyšlo 

5. V případě nejasností napiš učiteli 

Zvolte si vlastní tempo, doporučuji dva testy za týden. 

Záznamové archy je možné získat na: 

https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592188612812&sys=dsh%3A17592186438501 

Tohle je minimum úkolů, počítejte vše, co najdete (Cermat, Scio, …). 

 

 

Matematika, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3. do 24. 3. 2020 

Procvič si Operace s mnohočleny z minulého týdne označené 4. až 6. hodina (všichni žáci 9. tříd). 
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Anglický jazyk 9. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz 

Úkoly na období 18. až 24. března 

 

18. 3. 

Unit 20 – Invitations 

Zopakovat si v učebnici Grammar box s. 68 a 69 pravidla tvoření minulého času prostého a 

průběhového (nejedná se o nové učivo!!!) 

WB s. 43 cv. 4 

20. 3. 

WB s. 43 cv. 6, 7 a 8 

 

23. 3.  

Unit 21 – Jobs and Interests 

zapsat a naučit se nová slovíčka z WB s. 74 (všechna slůvka) 

WB s. 44 cv. 1 přeložit podle textu v učebnici na s. 45 cv. 6 (žlutý rámeček) 

 

 

WB = pracovní sešit  

 


