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Třída 9.C 

Milí žáci,  

nezapomínejte dle pokynů posílat vypracované práce svým vyučujícím. 

Samozřejmě neposílají žáci, kteří po týdnu dostávají od vyučujících řešení úloh, 

které vypracovávali a mohou si je zkontrolovat. Posílejte mailem na adresu 

učitelů: jméno.perina@seznam.cz 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Milí deváťáci, 

Co se týče češtiny, žádná vyložená novinka už vás nečeká, jen opakování, procvičování. To ale 

neznamená, že teď máte polevit, naopak, vydržte ještě a zaberte víc než jindy, teď, když už víte, že 

vás přijímací zkoušky čekají v červnu. Budu vám posílat různé materiály na opakování a souhrnné 

procvičování, vy sami ale nejlíp víte, co vám jde a kde ještě musíte zabrat. Nezávisle na mých 

přípravách proto procvičujte, zkoušejte si testy nanečisto, kdo má omezený přístup k internetu, může 

procvičovat z různých pracovních sešitů, až se otevřou knihkupectví. Držím vám palce, ať všechno 

zvládnete, nejen v červnu.  

SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU 

www.mojecestina.cz 

- Gramatické jevy v příslovích 

- Obecný test 1, 2 

- Gramatické jevy v literatuře 

Nezapomeňte po vyhodnocení najet myší na červené křížky, zobrazí se vám správná 

odpověď+vysvětlení 

www.skolasnadhledem.cz  

- Velká písmena 1,2 

www.pravopisne.cz  

Diktát – přijímací zkoušky na střední školu 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

Nastuduj slovní zásobu 5. lekce B An unusual place to stay a přečti si článek na s. 

46 v pracovním sešitě, udělej cv. 1, 2,3, 47/4 

mailto:jméno.perina@seznam.cz
http://www.mojecestina.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.pravopisne.cz/


ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

PS str. 49/3 – doplň předložky 

Zopakuj si slovesné časy na 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language
_(ESL) 

MATEMATIKA   

Matematika 

1) Napsat do sešitu: 

Funkce-souhrn 

           Název                                     předpis   název grafu 

 

Lineární funkce    f: y = ax + b, a ≠0         přímka, nebo její část (úsečka, 

polopřímka)                                   

                                                                                                         

(záleží na definičním oboru) 

 

a) Přímá úměrnost 

(speciální případ lin. f.)              

f: y = ax, a≠0                  přímka, nebo její část (úsečka, 

polopřímka), která prochází 

počátkem souřadného 

systému                                                                                                                                            

                                                                                                            

(záleží na definičním oboru) 

 

b) Konstantní funkce               

(speciální případ lin. f.)                                                                

f: y = b                           přímka, nebo její část (úsečka, 

polopřímka), která                                                                

je rovnoběžná s osou x 

 

 Kvadratická funkce             f: y = ax2, a≠0                   parabola 

 

 Funkce                                  

 nepřímé úměrnosti     

f: y = k/x, x≠0    nebo                                                    

f: y = a/x, x≠0            

             

hyperbola 

Prosím, opravte si! 



 Bohužel v učebnici na str.128 v definici přímé úměrnosti (druhý modrý rámeček) je chyba. Správně 

je: y = ax, a ≠0. A proč? 

Podstata přímé úměrnosti je: roste (klesá) x, pak roste (klesá) y. 
Kdyby bylo a = 0, tak x roste (klesá) a y se pořád =0. Proto platí, že a ≠0. 
 
 

2) Do tabulky si doplňte, jak vypadají grafy jednotlivých funkcí (obyčejnou tužkou od ruky) 

 

3)  Opakování na zkoušky:  závěrečné opakování – aritmetika moje učebnice strana 224/10 a) b) 

c), d) , e), f) , vaše učebnice asi strana 200 

(výsledek v učebnici) 

                Při problému mi napište na moji email adresu: pavlisova.perina @seznam.cz 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. Schreib in dein Deutschheft: 

- Datum 

- Lektion 2 – 

- Préteritum (das Präteritum) – minulý čas 

2.Učebnice strana 71 – 72 

1. Strana 72, tabulka b) – slovesa: sein, haben – opiš si časování v préteritu do 
sešitu a nauč se nazpaměť. 

2. Strana 71 – V dolní části stránky si přečti dva ukázkové texty. 

3. Strana 71 – Nastuduj používání préterita – poslední dva řádky na stránce. 

4. Strana 52 – Přečti siúvodní rozhovor lekce 2. 

5. Do sešitu napiš a doplň : Bausteine 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

1. YouTube - Easy German 79 - Favourite Food / Und du? Was isst du am liebsten? 
Schreib in dein Heft. 



2. Im Lehrbuch 84-85/ Was soll ich anziehen? 

a) zopakujte si slovní zásobu - podstatná jména, rod, množné číslo b) S. 84/1 - 
zapište odpověď na otázku: Was hast du gerade jetzt an? / 5 Sachen!! 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 
https://www.youtube.com/watch?v=w0vwyYI3pE&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDG
BgmJEeXfWa3wC&index=15 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum – po 
sloveso essen) 

3. UČEBNICE S. 57 CVIČ. 1 

-přepsat věty do školního sešitu, přeložit věty a přiřadit písmenka k číslům  

-v případě potřeby posílám odkaz na dobrý slovník 
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

4. UČEBNICE S. 57 CVIČ. 2 

-zapsat si nová slovíčka do slovníčku 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

učebnice – 44/4 – doplnit wenn, dass a um…zu 

Klíč k řešení cvičení: učebnice 34/4a 

· 1R 

· 2R 

· 3F 

· 4R 

· 5F 



 

RUSKÝ  JAZYK 

Uč. Str. 76/2 – prostuduj bod a) a potom přelož do prac. sešitů zkus přeložit cv. 2B 
Prostuduj a zapiš si rozdíl mezi ΤΡΥДНЫЙ a ТЯЖЕЛЫЙ a zapiš si do sešitu 
A ve cv. 3 si pouze zopakuj již známou vazbu. 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Vzpomeň si na video 10 frází se slovesem 
AVOIR https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w 
zde jsou fráze pro kontrolu: 
 
1. avoir ... ans (J´ai 15 ans) 
2. l´état physique/ moral 
 avoir chaud / avoir froid (la température) 
 avoir faim/ soif (mít hlad/ žízeň) 
 avoir mal (au ventre, à la tête)- bolí mě... 
3. avoir peur de 
4. avoir de la peine pour (soucítit s někým) 
5. avoir envie de =mít chuť na něco/ něco dělat 
6. avoir besoin de =potřebovat něco 
7. avoir l´habitude de = mít ve zvyku 
8. avoir l´air (par example: sympa, gentil..) 
9. avoir hâte de (těšit se) 
10. avoir raison x  avoir tort = mít pravdu x nemít pravdu 
11. avoir de la chance de 
12. neosobní slovesná vazba: il y a  
+ avoir le cafard (mít depku, špatnou náladu) 
+ avoir du pain sur la planche (mít spoustu práce) 
Nezapomeň, že pro použití fráze musíš sloveso avoir časovat. Pokud si chceš fráze procvičit, 
napiš fráze ve větách a pošli mně ke kontrole emailem. Např. J´ai envie de faire du ski. J´ai 
l´habitude de manger le déjeuner à une heure. Mon ami a besoin d´aller à la bibliothéque. ... 
 
Pokračujeme v opakování  6. lekce- kopie Unité  6  Approfondissement s. 151/ cv. 1, 2, 3 
cv. 1- připojte slovíčko k definici, využijte slovník 
cv.2 -napište protiklad k danému slovíčku (zde je také možnost využít slovník) 
cv. 3-do vět doplňte slovesa týkající se ekologie- v infinitivu (nic nečasujte) 
 
Halíková, Kalabisová, Kostelníková, Mašková, Slavíková, Švorcová pošlou úkoly,které měly 
poslat na sulova.perina@seznam.cz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w

