
Český jazyk – 9. ročník – Burešová Dagmar 

Zadané úkoly pro domácí studium od 8. 6. do 12. 6. 2020 
 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte:  

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

 

 

 

Zdravím,  

posílám čtyřlístek pro štěstí u přijímacích zkoušek. Nezapomeňte, že zázraky se začnou dít, když dáte 

vašim snům stejné množství energie, jako dáváte vašim obavám a strachům.  

Přeji hodně štěstí    

 

TÉMA: Věta a souvětí 

- PS – str. 52 – 53 cv. 4, 5 a), b) – jedná se o opakování vět – druhy vět, čárky v souvětí a 

pravopis 

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

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

 

Literatura: Zpracuj a pošli Čtenářskou kartu nejpozději do pátku 12. 6. 2020 
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9. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, na období od 8. 6. do 12. 6. 2020 

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

1. hodina – Těm, co dělají přijímačky, držím pěsti, ať dopadnete co nejlépe . 

2. hodina – GONIOMETRICKÉ FUNKCE 

Poznatky z goniometrie v současnosti uplatňuje velké množství oborů, zejména pak astronomie, 

geodézie a satelitní navigační systémy k určování vzájemných pozic dvou bodů (tato technika se 

nazývá triangulace).  

Dále goniometrii využívá hudební teorie, akustika, optika, elektronika, biologie, statistika, lékařská 

diagnostika (ultrazvuk a tomografie), chemie, kryptologie, seismologie, oceánografie, meteorologie, 

fonetika, architektura, ekonomie, krystalografie, počítačová grafika a mnoho fyzikálních věd. 

Podívej se na video: 

https://isibalo.com/matematika/9-trida-goniometricke-funkce/pomery-stran 

Zapiš si do sešitu: 

Goniometrické funkce vyjadřují závislost mezi velikostmi ostrých úhlů a délkami stran pravoúhlého 

trojúhelníku.  

Každé velikosti ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku přísluší určitý poměr délek stran, kterému 

odpovídá právě jedno desetinné číslo.  

Definičním oborem je množina velikostí úhlů (ve stupních, minutách, vteřinách). 

3. hodina – GONIOMETRICKÉ FUNKCE 

Podívej se na video: 

https://isibalo.com/matematika/9-trida-goniometricke-funkce/prace-s-pravouhlym-trojuhelnikem 

Zapiš si do sešitu a nauč se: 
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Cvičení 1 

 

 

 



4. hodina – Hledání hodnot v tabulkách 

Nauč se vyhledávat hodnoty goniometrických funkcí v červeno-žlutých tabulkách. Je to podobné jako 

u mocnin a odmocnin a je to potřeba pro výpočty. Kromě toho je v tabulkách spousta dalších 

vychytávek. 

Od strany 26 po str. 39 jsou různé údaje, 

které budeš potřebovat i na střední škole. 

Na obrázku máš uvedeno, jak najít tyto 

hodnoty: 

sin 7° 30´ = 0,130 5 

sin 20° 40´ = 0,352 9 

sin 28° 10´= 0,472 0 

Hodnoty funkcí sinus a cosinus se nachází 

mezi hodnotami 0 a 1. 

Pozor, v tabulkách je uvedena většinou jen 

desetinná část! 

 

Cvičení: 

Urči pomocí tabulek: 

sin 53° 30´ = 

cos 65° 40´ = 

cos 27° 50´ = 

tg 13° 30´ = 

  tg 45° = 

  cotg 30° 30´= 

   cotg 21° 50´=  

 

Pokud mi nafocená řešení pošleš do středy 10. 6. večer, zahrnu je do hodnocení. 



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

Úkoly na období 8. května až 12. června 

Přidala jsem nový balík slůvek z lekce 25 až 30 do WocaBee. Jedná se o poslední letošní slovíčka. 

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

poslední závěrečný test vám budu chystat na příští týden písemku, na základě které definitivně 

stanovím známku za druhé pololetí tohoto školního roku. 

Zkuste si tento týden procvičovat: 

8. 6. 

DRŽÍM PĚSTI A HODNĚ ŠTĚSTÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!! 

10. 6.  

WocaBee slovíčka (viz výše) 

12. 6. 

WB s. 56 cv. 1 až 5 

 



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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 8. června do 12. června 2020 

Ochutnávka z nové kapitoly s novou slovní zásobou 

GESUND LEBEN UND FIT SEIN  uč. str. 55 -   64 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód 503 056 – 503 065; Slovní zásoba v PS str. 65;  

 

St_10. Juni 2020, Mittwoch 

 PS str. 51 cv. 18, 19 

 PS str. 53 cv.4 

 Vypracuj a odešli testík: https://forms.gle/duBTui6QRUvxB2fj9  do 15.6.2020 

 

 

 Pá_12. Juni 2020, Freitag 

 Uč.str.57 cv.2; https://www.skolasnadhledem.cz/game/2620 

 PS str.56 cv.2; https://www.skolasnadhledem.cz/game/2618 

 Pomocí učebnice_ GRAMMATIK str.57 doplň tabulku v PS str.58 cv.7 

 PS str.58 cv.8 

  

 

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ 😊 

Pokud si nevíš s něčím rady, kontaktuj mě na e-mailu: svobodovasa@zsdolnikounice.cz  
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Fyzika 9. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 8.-12. června 2020 

 

Před asi 2 týdny jste se měli přečíst o čočkách a také vlastnostech oka. Přikládám video, kde jsou 

vlastnosti oka vysvětlené 

https://www.youtube.com/watch?v=UTo4AUgY6T8 

 

Dále si prostuduj v učebnici, jak funguje Lupa mikroskop a dalekohled 

Učebnice strana 115- 123 

Zapsat zápis do sešitu 

 Pak si pusť vysvětlení na videu 

https://www.youtube.com/watch?v=wBDohswc17c 
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Přírodopis 9. B  
Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz  
8. 6. – 12. 6. 2020 

 Téma živé složky prostředí, podle učebnice na str. 91 – 94 vypracovat zápis podle osnovy 

Podle učebnice vysvětlete pojmy tvořící živé složky prostředí. 

1. Jedinec 
2. Populace 

a. Nika  
b. Ekotyp 

3. Společenstvo 
4. Ekosystém 

a. Sukcese 
5. Biom 
6. Biosféra 
7. Vysvětli, čím se liší přirozený a umělý ekosystém. 

Vysvětli pojmy vymezující vztahy mezi organizmy a uveď příklad 

 Neutralismus 

 Konkurence 

 Parazitismus 

 Predace 

 Mutualismus 
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Zeměpis – 9. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz , období od 8. 6. do 12. 6. 2020  

Pokračování z minulé hodiny. 

 

Ochrana přírody a krajiny: národní parky 

Chráněná území – zřizují se na ochranu málo narušených ekosystémů,  

či ohrožených druhů živočichů a rostlin. 

Nejvyšší kategorií chráněných území jsou národní parky. 

V ČR jsou 4 : Krkonošský NP, NP Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. 

Ve světě.:  

               Sev. Amerika            - Yellowstonský NP , je nejstarší 

 - Yosemitský NP 

 

 -NP Sekvoja …. 

 

 Afrika- NP Serengeti, apod. 

 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí. 

Zajímavá videa –  https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis například:  

https://edu.ceskatelevize.cz/ceske-svycarsko-5e4424fe2773dc4ee413a014 
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9.ročník chemie - zadání úkolů na  8.6.-12.6. 

Vyučující: Jana Navrátilová ml.  

e-mail pro případné dotazy: navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

 

1. Hodina- Chemie a zdraví- pročíst v učebnici na str.91 a 92. Zápis podle 

http://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html  najít si kapitolu léčiva (duben). Naučit.  

Podívej se na  

https://www.youtube.com/watch?v=6SzXdSdiiog  

 

 

2. Chemie a průmysl- str.94-95. Zápis podle http://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html - kapitola 

Plasty a syntetická vlákna (jen plasty). Prohlédněte si videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=V1jLc_Mibnk  

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

mailto:navratilovaj@zsdolnikounice.cz
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9. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 8. do 12. června 

Učebnice – strana 92 – 102 – přečíst si jednotlivé kapitoly, osvojit věci v rámečcích na stranách 94 

dole, 97 dole a 102 dole 

 

 

 

 

 


