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Třídní učitel
prochazka@krestanka.cz

Český jazyk 9
prochazka@krestanka.cz

Anglický jazyk
nesporova@krestanka.cz

Německý jazyk
skasko@krestanka.cz

Matematika
vojnovic@krestanka.cz

Nebojte se množství úkolů, soustřeďte se na hlavní předměty. Pokud nemáte
možnost práce na PC nebo vám chybí tiskárna, programy, připojení k internetu
apod., neváhejte kontaktovat paní učitelku/pana učitele, všichni budou mít
pochopení.
Nenechte se zahltit množstvím úkolů a dopřávejte si pravidelný odpočinek. Žáci
i rodiče mě mohou kdykoliv kontaktovat o radu. Není nutné zvládnout vše 
 deváťáci, projděte si na stránkách školy všechna zadání od 9. týdne a ověřte
si, jaká vám ještě zbývají k odeslání – prozatím nesplněné úkoly od 9. týdne
můžete zasílat ke kontrole e-mailem do pátku 12. 6.
 nová látka i s cvičením by měla být vždy nalepená nebo opsaná v sešitě
 vy, kteří jste úkoly plnili a posílali pravidelně, si můžete opakovat látku –
především z mluvnice – větné členy, druhy vedlejších vět, poměry mezi
větami hlavními, vedlejšími i mezi větnými členy a samozřejmě pravopis
 k opakování a procvičování můžete využít osvědčené stránky, např.:
 https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-9-trida
 https://www.mojecestina.cz/
 https://www.pravopisne.cz/
 http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
 výsledky vašeho procvičování a opakování mi samozřejmě můžete posílat ke
kontrole:)
 Nezapomeňte pravidelně a nejlépe nahlas číst, denně alespoň 20 minut
 konzultace možná telefonicky – 775 362 359, popř. WhatsApp
 Učebnice str. 47 - ještě jednou si projdi inzeráty ve cvičení 4 a pak odpověz na
otázky ze cvičení 6 (str. 47), napiš do sešitu, vyfoť a pošli mi na mail!
 Přečti si Grammar na str. 47 v učebnici (zelený rámeček) - "Gerunds"
 Doplň cvičení 5 a cvičení 6 a+b v pracovním sešitě na str. 37
 Sleduj Mooveez (film nebo seriál podle Tvého výběru)
 vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, mám pro vás jen závěrečná
opakování, která naleznete v přílohách.
 souhrnné opakování v on-line cvičeních na těchto odkazech:
https://www.umimenemecky.cz/doplnovacka-perfektum-pomocna-slovesa-1uroven/5705
https://www.umimenemecky.cz/vpisovani-perfektum-pravidelna/216
https://www.umimenemecky.cz/vpisovani-perfektum-odlucitelneneodlucitelne-predpony/230
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet-po-spojkach-souradicich-2uroven/385
 z minulého období zůstává práce s textem viz přílohy – vypracované poslat
zpět
 odpověz na otázky v příloze a pošli na e-mail (do 14. 6.)
Některé funkce podrobněji
Přímá úměrnost a lineární funkce
 uč. str. 80/3.2 + PS 50/3.2
 přečti si tabulky na str. 80 a 81
 uč. str. 81/3.4 – náčrt do ŠS (funkce f, f1, g, g1)
 uč. str. 81/3.5 – náčrt do ŠS (funkce f, f1, g, g1)
 přečti si tabulku na str. 83
Další funkce – nepřímá úměrnost
 přečti pod nadpisem str. 83
 uč. str. 84/3.9 + PS 70/3.9
 přečti si tabulku na str. 85
 uč. str. 86/3.12 + PS 70/3.12 – funkce f
 přečti si tabulky na str. 87
 PS 72/44 a), b)
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Dějepis
prochazka@krestanka.cz

Přírodopis
kosacka@krestanka.cz

Zeměpis
kosacka@krestanka.cz

Fyzika
simova@krestanka.cz

Chemie
vojnovic@krestanka.cz

Informatika
valik@krestanka.cz

Vdo
valik@krestanka.cz

Vfg
valik@krestanka.cz

Eev
kosacka@krestanka.cz

Etická výchova
glosslova@krestanka.cz

Mediální výchova
valik@krestanka.cz






Kvadratická funkce
přečti si v učebnici tabulky na str. 91, 92 nahoře
uč. str. 92/3.24 + PS 76/3.24 – grafy načrtni, NERÝSUJ!!!
přečti si shrnutí na str. 95 a 96
zápis funkcí si vytiskni, nebo přepiš z přílohy






On-line setkání – celá třída v pátek 12. 6., 19. 6. od 10.00
vše již znáte
těším se 
Děkuji všem za plnění úkolů. POZOR, NĚKTEŘÍ PŘESTALI ÚKOLY POSÍLAT!!!
Pokud si s některým úkolem nebudete vědět rady, nebojte se ozvat. 

 deváťáci, projděte si na stránkách školy všechna zadání od 9. týdne a ověřte
si, jaká vám ještě zbývají k odeslání – prozatím nesplněné úkoly od 9. týdne
můžete zasílat ke kontrole e-mailem do pátku 12. 6.
 nová látka by měla být vždy nalepená nebo opsaná v sešitě
 konzultace možná telefonicky – 775 362 359, popř. WhatsApp
 prohlédněte si prezentaci Chráněná územní ČR (viz příloha)
 podle prezentace vyplňte pracovní list a zároveň zápis Chráněná území - zápis
(viz příloha)
 několik z vás dosud nesplnilo zadané úkoly z minulých týdnů – Ohniska
světových konfliktů a Monarchie – máte prostor na dovypracování, ať vám
mám z čeho uzavřít známky
 dočíst si kapitoly z astronomie v učebnici na str. 94 – 106
Přeji vám hodně štěstí u přijímacích zkoušek na SŠ.
 přečti v učebnici kapitolu Nebezpečí chemie na str. 99 - 101
 přečti si kapitolu Chemie a výživa na str. 84 – 87
 Děkuji všem za plnění úkolů.  POZOR, NĚKTEŘÍ PŘESTALI ÚKOLY
POSÍLAT!!!
 Známky: Kdo v bakalářích obdržel známku N, pošlete mi prosím libovolný
úkol, který jste během osmi týdnů výuky obdrželi, abych Vám mohl N nahradit
známkou a připravit tak předmět k uzavření 
 Známky: Kdo v bakalářích obdržel známku N, pošlete mi prosím libovolný
úkol, který jste během osmi týdnů výuky obdrželi, abych Vám mohl N nahradit
známkou a připravit tak předmět k uzavření 
 Známky: Kdo v bakalářích obdržel známku N, pošlete mi prosím libovolný
úkol, který jste během osmi týdnů výuky obdrželi, abych Vám mohl N nahradit
známkou a připravit tak předmět k uzavření 
 probíraná témata jsou stejná jako v přírodopise a zeměpise, proto nezadávám
nový úkol
 řada z vás ještě neodevzdala poslední zadaný úkol z 3. týdne…
V této době se ukázalo, kdo je opravdovým kamarádem, tak se zamysli:
 Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti,
kteří vás nenávidí.
 Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.
 Když je ti nejhůř, poznáš, z kolika přátel se stali pouze známí.
 Odevzdejte prosím prezentaci.
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Výtvarná výchova
skasko@krestanka.cz

Hudební výchova
stepankova@krestanka.cz

Tělesná výchova
valik@krestanka.cz

Pracovní výchova
tetourova@krestanka.cz

 libovolnou technikou výtvarně ztvárni to, co za dobu distanční výuky vyvolalo
u Tebe největší emoce, jak pozitivní, tak negativní.
 fantazii se meze nekladou
 Práce jsou zadány na celé období.
 poslouchejte hudbu a zpívejte si ; ti, kteří neposlali ani jednu práci, ať se
alespoň něco pokusí odeslat, aby bylo možné uzavřít známky
 Důležité: Kdo v bakalářích obdržel známku N, pošlete mi prosím nějakou
aktivitu, co jste během domácí výuky dělali, abych Vám mohl dát pěknou
známku  Do konce školního roku pak doporučuji libovolné sportovní aktivity
– turistika, inline brusle, cyklistika apod.
 napiš, jaká zranění při chovu zvířat hrozí člověku při jejich péči; uveď druh
zvířete a na co konkrétně si člověk musí dát pozor; vyjmenuj 6-8 zvířat a
konkrétní nebezpečí.

