
9. třída – učivo na období 11.3. do 20.3.2020 

PRŮBĚŽNĚ: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – Čj a M !!! 

V případě potřeby mě kontaktujte na tel. 606438041, FB, Whatsapp nebo 

email richard.petrasek@email.cz. Richard Petrásek 

 

Český jazyk 

- mluvnice 

Učebnice český jazyk – str. 69/5a, b – do domácího sešitu 

opakování – slovesa + nevlastní slovní druhy, druhy Vv, poměry v SS, větné členy 

- literatura 

přehled dějin literatury – projít si až do konce 

- čítanka 

G. Orwell – Farma zvířat – str. 133 – 137 – stručný obsah, hlavní myšlenky 

Dějepis 

Učebnice str. 73 - Pražské povstání – přečíst, naučit 

Učebnice str. 74 – přepsat tabulku do sešitu, odpovědět písemně na otázky 

Zeměpis 

Učebnice str. 66 – 73, přečíst, udělat poznámky, naučit 

Pracovní sešit str. 28 – 31 

Anglický jazyk 

1) udělat co nejvíc z POP 
  
2) umimeanglicky.cz  https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek  slovesa a cokoli, co 
potřebujete procvičit  
  
3) v pracovním sešitě resty - dokončit 4. lekci a nastudovat 1. sloupec nepravidelných sloves 
- budeme potřebovat pro trpný rod 
  
4)  prostudovat a procvičit  trpný rod 
  
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive 
  
How to use the Passive Voice English Grammar Lesson 
https://www.youtube.com/watch?v=nkAyggAM1q4 

  

Německý jazyk 

Napsat větu na každé nepravidelné sloveso v sešitě (minulost) 

Fyzika 

světelné jevy, světlo – učebnice str. 101 – 103, přečíst, zapsat poznámky 

mailto:richard.petrasek@email.cz
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive
https://www.youtube.com/watch?v=nkAyggAM1q4


lom světla – učebnice str. 104 - 109 

 

Matematika 

Graf funkce – učebnice str. 117 – tabulka, projít teorii a řešené příklady 

Pracovní sešit str. 133 A6 

Rostoucí a klesající funkce – učebnice str. 121 – 122 - projít teorii a řešené příklady 

Lineární funkce – učebnice str. 123 – 128 – projít teorii a řešené příklady 

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých – učebnice str. 130 – 132 - projít 

teorii a řešené příklady 

Pracovní sešit str. 139 A1, 140 A2 

Přírodopis 

- učebnice str. 45 – 53, pročst vnitřní geologické děje 

- žákům budou emailem rozeslány studijní materiály 

Chemie 

Alkany, cykloalkany, alkeny, cykloalkeny, alkyny, cykloalkyny 

- žákům budou emailem rozeslány studijní materiály 

 

 

 

 


