
Český jazyk – 9. ročník – Burešová Dagmar 

Zadané úkoly pro domácí studium od 22. 6. do 26. 6. 2020 
 

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte:  

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

 

 

 

 

Zdravím všechny již skoro bývalé deváťáky, 

pevně věřím, že už máte pohodu, protože je konečně po akci, tedy po přijímačkách.  Čekají vás 

vysněné prázdniny  a poté „HURÁ“ do nových škol a nové neprobádané doby vašeho života. Přeji 

všem hodně úspěchů na nové cestě životem.   

 

Protože jste po celou dobu pracovali a snažili se vše odevzdat, občas i s větším zpožděním, můžu vám 

v tuto chvíli jen doporučit, abyste se zaměřili na nedokončená cvičení v pracovním sešitě. Pokud 

byste potřebovali u některého cvičení zpětnou vazbu, nebojte se na mě obrátit.  

 

S přáním krásných letních zážitků se s vámi loučím   Dagmar Burešová 
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9. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, na období od 22. 6. do 26. 6. 2020 

hodovska@zsdolnikounice.cz,  

 

Milí deváťáci! 

Už máte po přijímačkách a já vám přeji, ať se všichni dostanete na takovou školu, na které se vám 
podaří úspěšně nastartovat do života. A nemusí to být škola, kterou jste si napsali do přihlášky. Všude 

můžete potkat nové přátele, dozvědět se a naučit něco nového. Objevit, co vás bude bavit a naplňovat. 

Jak řekl Forrest Gump: 

Máma vždycky říkala: "Život je jako krabička čokoládových bonbónů. Nikdy nevíš, co ochutnáš".  

 

Co se týče matematiky, zkuste mi doposlat chybějící práce. Pokud nerozumíte něčemu z funkcí, ráda se 

s vámi uvidím online přes Zoom v úterý 23. 6. v 10:00. Dejte mi vědět, jestli chcete ještě něco 
dovysvětlit a co si mám pro vás nachystat. 

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

Úkoly na období 22. června až 26. června 

Máme vše dobráno 

Pokud někdo něco nestihl, nyní je prostor si vše v klidu dodělat a případně mi ještě zaslat. Mluvím 

hlavně o posledním testu. Vím, že se vám moc nechce, ale děláte to hlavně pro sebe.  

 

ÚSPĚŠNÝ START DO ŽIVOTA PO ZÁKLADCE A HEZKÉ PRÁZDNINY 

vám přeje vaše učitelka angličtiny Svobodová Hana 

 

 



Německý jazyk_9_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 22. června do 26. června 2020 

 

 

 

St_24. Juni 2020, Mittwoch  

 

  Pá_26. Juni 2020, Freitag   

                                                    

 

Následující zadání si přelož ať získáš širší slovní zásobu a nápady na aktivity o prázdninách, 

kdy si můžeš řádně zablbnout a nikomu to nebude divné.  

Po prázdninách vykročíš vstříc dospělosti a začneš psát nový seznam. 

  Přeji Vám všem štěstí, úspěch a vytrvalost na cestě za splněním Vašich snů. 😊 

Za spolupráci děkuje a krásné prázdniny Vám všem přeje 

Šárka Svobodová 
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Fyzika 9. ročník 

Odehnalová Jitka, Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 22. - 26. června 

 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           10 

           11 

           12 

 

 
 

1…fyzikální veličina, jejíž základní jednotkou je kg/m3 

2…fyzikální veličina, která má značku v 

3…asijská země s velkým počtem obyvatel 

4…planeta, která je nejblíže Slunci 

5…příjmení významného fyzika, který formuloval základní zákony pohybu 

6…označení fyzikální veličiny dráha 

7…zvíře aktivní zejména v noci 

8…hlavní město Řecka 

9…anglicky stůl 

10… ..často používaná jednotka objemu 

11. ....... částice v obalu atomu 

12… ……...ženské jméno 
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    H U S T O T A 1 

   R Y CH L O S T  2 

  I N D I E     3 

  M E R K U R    4 

N E W T O N      5 

    S       6 

  N E T O P Ý R   7 

    A T H É N Y  8 

    T A B L E   9 

   L I T R     10 

 E L E K T R O N   11 

A D É L A       12 

 

 

 

1…fyzikální veličina, jejíž základní jednotkou je kg/m3 

2…fyzikální veličina, která má značku v 

3…asijská země s velkým počtem obyvatel 

4…planeta, která je nejblíže Slunci 

5…příjmení významného fyzika, který formuloval základní zákony pohybu 

6…označení fyzikální veličiny dráha 

7…zvíře aktivní zejména v noci 

8…hlavní město Řecka 

9…anglicky stůl 

10..často používaná jednotka objemu 

11..částice v obalu atomu 

12..ženské jméno 

 



Přírodopis 9. B 
Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 
22. 6. – 26. 6. 2020 
 
Podívat se na video o pravěkých vymíráních vzhledem ke změnám v ekosystémech. 
https://www.youtube.com/watch?v=ocizvyUM0rM 
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Zeměpis – 9. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz , období od 22. 6. do 26. 6. 2020  

Co může každý udělat pro životní prostředí? 

Zápis dělat nemusíš, jen nad tímto tématem popřemýšlej. 

 

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. 

Pokud máte nějaký dotaz k přijímacímu řízení, volejte, pište, … 

 

Těm, se kterými se už osobně neuvidím, přeji mnoho úspěchů na střední škole i v osobním životě. 

Jiří Zoufalý 
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CHEMIE 9. ročník –zadání úkolů na 22.-25.6 

Jana Navrátilová 
E mail pro případnou konzultaci : navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

 

 

Milí deváťáci, tento týden si doplňte (pokud stále nemáte) všechny zápisy z web.odkazů ze 

zadání předchozích týdnů. Zvláště všichni, kteří budete studovat obory s chemií, se o prázdninách na 

probraná témata podívejte trochu víc do hloubky. 

Gratuluji všem, kdo úspěšně vykonali přijímací zkoušky. Ostatní nevěšte hlavu. Není ani tak důležitá 

výše vzdělání člověka, jako spíš jeho mravní kvality. Myslím, že jste fajn děcka a ve světě se určitě 

neztratíte.  Krásné prázdniny!  Jana Navrátilová 
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