
Český jazyk – Burešová Dagmar 

zadané úkoly pro samostudium od 25. 3. do 31. 3. 2020 
 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte: 

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

 

25. 3. - ST – Pracovní sešit (PS) - str. 27 cv. 1, 2, 3 – slovesa 

26. 3. - ČT – PS – str. 27 cv. 4, 5 – slovesa 

27. 3. – PÁ + 30. 3. – PO – Čítanka str. 84 – 93 – divadlo SEMAFOR – vyber si dvě ukázky (próza + 

poezie), vytvoř zápis a popiš, o čem jsou uvedené ukázky – do sešitu Literatury 

31. 3. - ÚT – PS – str. 28 cv. 6 

https://www.mojecestina.cz/article/2014082701-slovesa 

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 25. 3. do 31. 3. 2020 
 

26. 3. - ČT – PS – Testy 2020 – str. 49 – 42 – vypracuj si přímo do PS 

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

 

 

Český jazyk – ověření znalostí - Burešová Dagmar 
Prosím o vyplnění malého kvízu ohledně plnění domácí výuky viz odkaz., pište vždy malá počáteční 

písmena. 

https://forms.gle/NBZnSnVZZ7pcomw46 
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Matematika – zadání, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz, na období od 25. 3. do 31. 3. 2020 
 

1. hodina 

Zkontroluj si, zda máš správně vyřešené příklady s mnohočleny. Pokud při kontrole objevíš moji 
chybu, tak mi napiš na můj mail, ocením to . Snažím se vše po sobě kontrolovat, ale mohu něco 
přehlédnout. 
 
 
2. hodina, 3. hodina 

Vyplň pracovní listy s testem č. 1 a testem č. 2, podepiš se. Na tento úkol máš více času, nemusíš je 
vyplnit zároveň.  
 

 Pokud si můžeš tento list vytisknout a vyplnit, bude to pro tebe méně pracné. 
  

 Pokud nemůžeš tisknout, ale píšeš do sešitu nebo na čistý list papíru, budeš si muset opsat 
alespoň zčásti zadání (příklady ano, pokyny ne) a hlavně číslo příkladu, třeba 1. a).  

 
Vyřešené příklady vyfoť nebo naskenuj a pošli mi do pátku 27. 3. na můj mail, ať vidím, co už si 
pamatuješ. 
 
 
Přijímačky 

Pokud při procvičování k přijímacím zkouškám narazíš na příklad, který ne a ne vyjít podle výsledků, 
nebo s nímž vůbec nemůžeš hnout a nevíš kde začít, nafoť nebo naskenuj daný příklad a pošli mi 
s otázkami na můj mail. Zkusím odpovědět do 2. dne. 

 
 
 

  



OPERACE S MNOHOČLENY – TEST č. 1 

Jméno: 

Vypočítej a zjednoduš: 

a) (4x + 10) + (–12 – 7x) + (5x – 5) = 

b) (6ab – 9b2 – 7) + (b2 – ab – 7) = 

c) (3a – 4) – (–9 – 5a) = 

d) (6x2 – 2x + 1) – (x2 – 2x + 6) = 

e) –4x . (–5x + 4y – 3) = 

f) (9x + 6y – 3z) . 
1

3
 = 

g)  (k + 8) . (k – 6) = 

h) (3x + y) . (x + 3y) = 

i) (24x2 + 16x – 32) : 8 = 

j) (–20x3 + 5x2) : 5x2 = 

k) (p + r)2 = 

l) (2x + 5y)2 = 

m) (m – n)2 = 

n) (0,3x – y)2 = 

o) (b + 10) . (b – 10) = 

p) (5x + 
1

2
) . (5x – 

1

2
) = 

 

 

 



ROZKLAD NA SOUČIN – TEST č. 2 

Jméno:  

1 – Rozlož na součin vytýkáním před závorku: 

a) ax + bx = 

c) 7a2 − 7ab = 

d) x5 − x4 + x3 = 

e) 15s3 + 45s4 = 

f) m(z + 5) + n(z + 5) = 

g) x(a − 6) + 7(6 − a) = 

 

2 – Rozlož na součin pomocí vzorce: 

a) 4t2 + 4t + 1 = 

b) m2 – 12mn + 36n2 = 

c) x2 – 24x + 144 = 

d) 16 – u2 

e) 0,49 – 4d2 = 

f) u2 + 8u + 16 = 

g) 0,25x2 – 0,04y2 = 

h) 
𝑎2

49
−

𝑏2

9
= 

 



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

Úkoly na období 25. až 31. března 

Ve WB cv.2 s. 44 

Následovat bude opakování Unit 15 až 21 

Procvičujte slovní zásobu, gramatiku, hlavně časy a fráze. 

 

Pro zpestření výuky: 

www.jazyky-online.info  
 

 

 

 

 

 

WB = pracovní sešit  

 

http://www.jazyky-online.info/


RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

25. – 31. 3. 

 

25. 3. Středa 

- na quizletu trénovat kapitolu Režim dne 

 

27. 3. Pátek 

- vyplnit online kvíz: https://forms.gle/VNNMFw5XAyY2G2uL8 
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Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 25. 3 do 31. 3. 2020  

V učebnici přečíst strany 82 až 85, udělat stručný zápis. 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí, např. na  

http://www.jindrichpolak.wz.cz/ 

 

http://www.jindrichpolak.wz.cz/


CHEMIE  9. ročník –zadání  úkolů na 25.-31.3. 

Jana Navrátilová  

E mail pro případnou konzultaci  : navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

 

2 hodiny- Karbonylové sloučeniny ( aldehydy, ketony) 

Pročíst pozorně článek v učebnici na str. 59-61. K vysvětlení a ukázce pokusu posílám odkazy: 

karbonylové sloučeniny-vysvětlení učiva    https://www.youtube.com/watch?v=lMkpcdlxa5w 

pokus- vznik acetaldehydu  https://www.youtube.com/watch?v=w6_G06FpXFw  

Na stránce http://www.jane111.chytrak.cz/Chemie9.html  si najděte téma aldehydy a ketony. 

Najdete zde výtah učiva, který použijte jako inspiraci k zápisu  do sešitu. K procvičování zde najdete i 

pracovní list. Když jej rozkliknete, najdete množství materiálů k procvičení učiva. Cvičení č. 8 mi 

vypracujete a odešlete na mail- vypíšete jen nalezené sloučeniny a jejich vzorce. Pro jistotu jsem je 

ještě zkopírovala: 

8. V následujícím článku jsou ukryty názvy organických sloučenin. Napiš jejich názvy a 

chemické vzorce: 

Když jsem doma navrhoval koupi vysavače značky Etha, nesetkal jsem se s pochopením. A 

když jsem později zjistil, že ona značka se píše Eta, nikoliv Etha, nalhával jsem si, že právě 

kvůli této pravopisné chybičce smetli doma můj návrh ze stolu enormně rázně. 

„Letos o Vánocích péct nebudu, a to ani linecké cukroví, které mate tak rádi“, pravila 

maminka. „A ty běž pracovat na zahradu – v zájmu civilizace, ty lenochu!“ Nejlepší by bylo, 

kdy mi na zahradě tryskala nafta, lenosti budiž pochválena, topil bych se v penězích a 

nemusel bych nic dělat. Venku zatím běhali dva psi a několik fen, olizovali cosi na trávníku a 

za nimi šla Agla, dcera starosty Reného Adamce. Jeden ze psů se jmenuje Ben a ten druhy 

Cero, což je sice poněkud podivné jméno, nicméně nejoblíbenější pes Agly Cero loni vyhrál v 

psí soutěži. Naproti tomu je Ben psík nenápadný a říká se mu také Ben z encyklopedie, 

protože právě tato kniha inspirovala Agluk pojmenování tohoto svého mazlíčka. 

 

Obdržené úkoly opravím a oznámkuji. 

 

 

 

 

 

Všechny budoucí studenty SŠ s chem. zaměřením (zdravotní…) a gymnázií prosím, aby si 

ukládali výše uvedené odkazy. Po přijímacích zkouškách ( až budete mít více volného času) se 

k nim můžete vrátit a prostudovat či procvičit si je více do hloubky. 
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Německý jazyk_9_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

Zadání  úkolů pro domácí přípravu od 25. 3. do 31. 3. 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 

 

St_25. 3. 2020  

 Uč.str.38 cv. 16 a)b)c)_ pracuj dle zadání; cv.16 c) přepiš do textového editoru,  

přelož a pošli (nejpozději 30.3.2020) v příloze mailu na moji adresu: 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz, nezapomeň se podepsat 

PŘEPIS POSLECHU: 

 

 

Pá_27. 3. 2020 

 PS str.36 cv.19_ vypracuj dle zadání 

 PS str.37 cv. 20_ vypracuj dle zadání 

 PS str.37 cv. 21a)b)c)_ www.skolasnadhledem.cz , kód 503037/Audio, PS 22 

 

VĚŘÍM, ŽE SE NĚMČINOU ZABÝVÁŠ ALESPOŇ V PONDĚLÍ A VE STŘEDU, VE FORMĚ, KTERÁ TĚ BAVÍ.  

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ, PŘÍPADNÉ DOTAZY NA MAILU: svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
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Dějepis, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období 25. března – 31. března 

Pátek 27. března – učebnice strana 68-69 – přečíst kapitoly osvobození ČSR, úplný konec války, 
podívat se na videa:  
 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-
152262  
 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-
150912  
 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-
hirosimu-6-srpen-151607  
 
Úterý 31. března – učebnice strana 71 – přečíst kapitolu holocaust, podívat se na video:  
 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-
27-leden-152157 

 



 

FYZIKA 

Jitka Odehnalová 

odehnalova@zsdolnikounice.cz 

období od 25.-31.3.2020 

 

Pá 27.3.2020 

Naposledy jste si měli přečíst a napsat o Slunci. Protože je to hvězda, bez které by 

neexistoval na Zemi život, podívej se na film o Slunci je opravdu zajímavý.  

https://www.youtube.com/watch?v=BASmqRM0weg 

 

Út 31.3.2020 

Planety Sluneční soustavy 

V prezentaci ze začátku opakují to co už jistě víte. Planety se dělí na dva základní typy a to 

terestiální planety tzn. zemského typu a obří plynné planety 

V prezentaci si nastuduj první typ a do něj patří Merkur, Venuše, Země a Marz. 

 o každé planetko sešitu napiš stručný popis. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/30018 
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Přírodopis 9. B  
Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz  
25. – 31. 3. 2020 
Opakování geologické éry 

 Vyplň opakování pojmů z geologického vývoje Země a pošli zpět na email: raus@zsdolnikounice.cz 

 Označ písmeno v každé buňce tabulky, někde je možno označit více písmen v buňce 

 Pustit film: https://www.youtube.com/watch?v=fTm4WQB2ch0  

 https://www.youtube.com/watch?v=mQiGZZV_FY4 podívejte se na krajinu období prvohor 

 https://www.youtube.com/watch?v=ucxtiuN4ZmQ pohyb kontinentů 

 

 

 Jméno a příjmení:   

1 Označ živočichy, kteří 

nežili v prvohorách. 

a. Ryby 

b. Členovci 

c. Krytolebci 

d. Ptáci 

e. Obojživelníci 

f. Hmyz 

g. Trilobiti 

h. Praví savci 

2 Označ rostliny, které 

nepřevládaly 

v prvohorách. 

a. Výtrusné 

rostliny 

b. Krytosemenné 

c. Přesličky 

d. Řasy 

e. Kapradiny 

f. Řasy 

g. Jehličnany 

h. Plavuně 

3 Která období nepatří do 

prvohor? 

(více možností) 

a. Kambrium 

b. Perm 

c. Trias 

d. Křída 

e. Devon 

f. Karbon 

g. Jura 

4 Označ živočichy, kteří 

nepřevládali 

v druhohorách. 

a. Tyranosaurus 

b. Ryboještěři 

c. Ptáci 

d. Stegosaurus 

e. Alosaurus 

f. Savci 

g. Archeopteryx 

h. Ptakoještěři 

5 Kdy došlo k vyhynutí 

dinosaurů? 

a. Začátek druhohor 

b. Konec druhohor 

c. Začátek třetihor 

d. Konec prvohor 

e. Začátek prvohor 

6 Kteří živočichové nežili 

ve třetihorách? 

a. Chobotnatci 

b. Lidé 

c. Nelétaví ptáci 

d. Dinosauři 

e. Šavlozubý tygr 

f. Trilobiti 

g. Kopytníci 

h. Mamut 

7 Ve kterém období vývoje 

Země došlo ke střídání 

dob ledových 

s meziledovými. 

a. Prvohory 

b. Druhohory 

c. Třetihory 

d. Čtvrtohory 

8 Kdy probíhaly kaledonské a varijské vrásnění? a. Prvohory 

b. Druhohory 

c. Třetihory 

d. Čtvrtohory  

9 Kdy probíhalo alpínsko – himálajské vrásnění?  a. Prvohory 

b. Druhohory 

c. Třetihory 

d. Čtvrtohory  

10 Kdy začal vývoj 

obratlovců? 

a. Začátek prvohor 

b. Konec prvohor 

c. Začátek druhohor 

d. Konec druhohor 

e. V prahorách a starohorách 
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