Domácí práce pro období 11. – 22. 5. 2020
IX. A – tř. učitel Mgr. Petr Procházká (procházká@krestánká.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 

Třídní učitel
prochazka@krestanka.cz

 Prosím o zasílání splněných úkolů ke kontrole e-mailem! Můžete
samozřejmě posílat i úkoly z minulých týdnů
 M – pořádek slov ve větě; přečti si výklad v UČ na str. 89 (v rámečku) a poté
vypracuj cvičení (viz příloha)
 M – zápor ve větě (viz příloha); vytisknout a nalepit nebo přepsat do školního
sešitu (mluvnice) + vypracovat cvičení
 M – nadále procvičovat různé jazykové jevy na stránkách
www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-9-trida nebo např. pravopisne.cz
 S – diskuse; zapište krátce do sešitu (sloh), na jaká témata diskutujete se
svými blízkými, přáteli; napište mi také např., jaké otázky řešíte ohledně
přijetí na střední školy/učiliště, jestli jste např. už přijatí a co od nové školy
očekáváte, jestli se těšíte, nebo se případně něčeho obáváte a podobně
 L – prezentace; vy, kteří máte na 2. pololetí prezentace (PowerPoint), mi je
průběžně zasílejte; pokud se nedostanete ke knize, kterou máte zadanou,
zvolte jinou dle vlastního uvážení (máte ji např. doma nebo vám ji někdo
půjčí)
 L – PS 34/Okupace a válka v české literatuře; letos si připomínáme 75 od
konce 2. svět. války; přečti si o autorech v přehledu, vyber si 4 z nich a zapiš
do sešitu o jejich díle; zjisti, zda k uvedeným dílům byl natočen i film
 L – literární pojmy (opakování); opakujte si literární pojmy i s příklady – platí
především pro ty, kteří se připravují na přijímačky; pojmy máte nalepené
v sešitě od počátku škol. roku (3 strany)
 konzultace možná telefonicky – 775 362 359, popř. WhatsApp

Český jazyk
prochazka@krestanka.cz

 1. Učebnice str. 46 cv. 1 - najdi si význam všech slov v rámečku a zapiš si je do
slovníčku.
 2. Doplň cv. 1 ústně.
 3. Vypracuj cv. 2 str. 46 (učebnice) písemně do sešitu a pošli mi do mailu.
 4. V aplikaci Mooveez, kterou znáš z němčiny, sleduj film, popř. seriál v
angličtině. Napiš mi, co sleduješ, a já Ti do pošty v Bakalářích pošlu pracovní
list k danému filmu.

Anglický jazyk
nesporova@krestanka.cz



Německý jazyk
skasko@krestanka.cz

Ponechávám pro ty, kteří ještě nestihli nebo si chtějí vyzkoušet znovu 
 v Bakalářích máte všichni vzkaz! – stáhněte si appku Mooveez, přístupový
kód ve zprávách a podrobnosti k instalaci v příloze
 v aplikaci si zvolíte jazyk němčinu a české titulky – v nabídce 1 díl. seriálu
Sams Ankunft; 2. díl Sams Ankunft – stejný typ práce viz 1. díl
 Nově: 3. díl Sams Ankunft – obdobná práce jako v minulém zadání
 pusťte si několikrát, dá se zastavovat, i v titulkách – když na titulek poklepete,
dostanete vysvětlení jednotlivých slovíček, celá fráze se vám i napíše na
tabuli, přidržením teček vpravo si můžete tvořit i kartičky s frázemi, které jsou
pro vás využitelné a pak s nimi pracovat (výslovnost, možnost svého
nahrávání výslovnosti) – doporučuji; pak je nabídka kvízů – doporučuji si
vyzkoušet různé úrovně
 pracovní listy k dané filmové ukázce v přílohách – zkuste, věřím, že se
pobavíte a osvojíte si praktické formy jazyka  - vypracované přílohy pošlete
zpět

Domácí práce pro období 11. – 22. 5. 2020
IX. A – tř. učitel Mgr. Petr Procházká (procházká@krestánká.cz)
 opakování:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2615 rozkazovací zp.
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2594 téma bydlení - opak.
předložek, sloves s odlučitel. předponou; zp. slovesa; zaslat vyhodnocení
zpět
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2570 Koníčky a volný čas opakování
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2586 Procvičování - test, zaslat
vyhodnocení zpět
 odpověz na otázky v příloze a pošli na e-mail (do 24. 5.)
PŘEJDI DO UČEBNICE ALGEBRY
Funkce - opakování
 uč. str. 65/1.1, 1.5 + ŠS
 uč. str. 66/1.8 + ŠS (stačí psát odpovědi)
 uč. str. 68/1.12 + PS 52/1.12
 uč. str. 68/1.14 + PS 53/1.14
Co jsou funkce?
 uč. str. 69/2.1 + ŠS
 přečti si v učebnici tabulku v učebnici na str. 70 tabulku „Jak na to?“
 v učebnici na str. 71 nahoře si přečti úkol k zamyšlení (brýle)
 přečti si oranžovou tabulku na str. 71, přepiš ji do ŠS bez obrázku.

Matematika
vojnovic@krestanka.cz

 Pokud byste si chtěli procvičovat více, zdarma si můžete objednat online
sbírku z matematiky na stránce
www.prometheus-eknihy.cz/stranka-zdarma
 Pokud se nudíš, můžeš si zasoutěžit a možná i vyhrát nějakou cenu:
http://speedmath.eu/kategorie.php?jazyk=cz








Dějepis
prochazka@krestanka.cz







Přírodopis
kosacka@krestanka.cz




On-line setkání
– celá třída v pátek 22. 5. od 10.00
– příprava na přijímací zkoušky vždy v pondělí a ve středu od 10.00
(začínáme 11. 5. 2020)
proběhne prostřednictvím aplikace Discord
přibližně 15 minut před setkáním vám pošlu e-mailem odkaz, díky kterému se
k serveru připojíte (zaregistrujete, uvedete jméno) – vše již znáte z fyziky
těším se na setkání 
Děkuji všem za plnění úkolů.
Pokud si s některým úkolem nebudete vědět rady, nebojte se ozvat. 
vývoj v ČSSR 1960-1968 (viz příloha); vytisknout a nalepit nebo přepsat do
školního sešitu
rok 1968 v ČSSR; podívej se na krátká videa a poslechni si zároveň rozhlasový
záznam z 21. 8. 1968; napiš stručně na e-mail, co se tehdy v Československu
stalo a jak na tebe událost působí:
https://www.youtube.com/watch?v=IE0VddDqJa8
https://www.youtube.com/watch?v=7vgVzBA0kXY
období normalizace v ČSSR (70. a 80. léta); podívej se na jeden díl seriálu
Vyprávěj: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10195164142vypravej/210522161400001-sedmdesata-leta; po zhlédnutí videa zapiš do
sešitu, co se ti na tomto období líbí, a co naopak nelíbí (celkem alespoň 6
údajů); chtěl /chtěla bys v době před asi 40 lety žít?
Prosím o zasílání splněných úkolů ke kontrole e-mailem! Někteří žáci se mně
nebo dalším vyučujícím od března vůbec neozvali a nic neposlali!!!
konzultace možná telefonicky – 775 362 359, popř. WhatsApp
pokračujte v práci z minulých týdnů, stále mi většina z vás neposlala vyplněný
pracovní list Ekologie (viz přílohy 7. a 8. týden)
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Zeměpis
kosacka@krestanka.cz

 máme probírat globální ekologické a environmentální problémy lidstva:
pokud budete mít čas a chuť, koukněte na dokument – Je s námi konec? (s L.
Di Capriem ):
https://www.youtube.com/watch?v=jKstIjNh2BQ
 zkuste si třídit přírodní katastrofy:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2370
 zkuste si, co víte o ohrožených druzích živočichů:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2350
 zkuste si test – Globální problémy životního prostředí:
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2351

 kdo se nezúčastní on-line výuky, přečte si kapitolu „Jaderná elektrárna“
v učebnici na str. 88 – 90 a zopakuje si učivo o atomech a záření

Fyzika
simova@krestanka.cz

Projekt IKAP
 viz příloha „Stavba a složení atomu – IKAP“, prosím o vypracování pracovního
listu a zaslání i s fotografiemi nejpozději do 22. 5.
Pravidelná on-line výuka – POZOR ZMĚNA! - vždy ve STŘEDU od 11.00

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

Výtvarná výchova
skasko@krestanka.cz

Hudební výchova
stepankova@krestanka.cz

Tělesná výchova
valik@krestanka.cz

odpověz na otázky v příloze a pošli na e-mail (do 24. 5.)
přečti v učebnici kapitolu Tuky a Bílkoviny – str. 76 - 81
do sešitu napiš modrý rámeček na str. 77 a 81
Děkuji všem za plnění úkolů. 
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 
koukněte na dokument Oceány plastů:
https://www.youtube.com/watch?v=7jn7I9k4T9g
kdo ještě nevypracoval úkoly z minulých týdnů (hlavně o dopravě – viz zadání
v 3. týdnu), tak to napravte
stále zůstává úkol pro ty, kteří jej neodevzdali, ostatní mají volno☺
milí žáci, napište mi e-mail, jak trávíte volný čas, zda někomu pomáháte, jestli
jste všichni zdraví, zda se nenudíte, jak se učíte☺?
nezapomínejte se podepsat a napište třídu, děkuji

 Odevzdejte prosím prezentaci.
 libovolnou technikou výtvarně ztvárni to, co za dobu distanční výuky vyvolalo
u Tebe největší emoce, jak pozitivní, tak negativní.
 Nová soutěž pro ty, kteří se chtějí odreagovat - Zámecká karanténa - bližší
informace viz příloha - libovolná technika na formát max. A3 (využijte
kresby, malby, kombinovaných technik, koláží), fantazii se meze nekladou
 Práce jsou zadány na celé období.
 UČ str. 64 – 68 Technika v hudbě – stručný zápis a poslech na Youtube píseň
Demáček
 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.
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Pracovní výchova
tetourova@krestanka.cz

Příprava na PZ - Čj
prochazka@krestanka.cz

Příprava na PZ - M
vojnovic@krestanka.cz

 vypracuj některý z úkolů, který si ještě nesplnil v předchozích týdnech; kdo
má vše vypracované, má volno
 od 12. 5. bude probíhat ve škole příprava na PZ z Čj, a to vždy v út a čt
od 8.30 do 10.00 po předchozím souhlasu rodičů a za splnění podmínek – viz
https://www.krestanka.cz/priprava_na_prijimaci_zkousky_osobni_pritomnos
t_zaku_9_rocniku_ve_skole
 ostatní pokračují v testech samostatně; webové stránky cermat.cz nebo
scio.cz, případně jiné zdroje; pokud je třeba, napište nebo zavolejte pro
vysvětlení nebo doplnění!
 !!! nově zkuste také stránky https://learntube.cz/#prijimacky
 výukový pořad České televize - Škola doma; úterý, ČT1, od 14 hodin
 Prosím o zasílání splněných úkolů ke kontrole e-mailem!
 konzultace možná telefonicky – 775 362 359, popř. WhatsApp
 procvičování na webových stránkách
www.cermat.cz, www.scio.cz
 Výukový materiál České televize - čtvrtek 14.00 na programu ČT 1, zadaný
domácí úkol můžeš poslat ke kontrole na e-mail
 procvičovat probrané kapitoly můžeš i na stránkách www.onlinecviceni.cz,
www.umimematiku.cz
 libovolné příklady ze sbírek
On-line setkání
– příprava na přijímací zkoušky vždy v pondělí a ve středu od 10.00
(začínáme 11. 5. 2020)
 proběhne prostřednictvím aplikace Discord
 přibližně 15 minut před setkáním vám pošlu e-mailem odkaz, díky kterému se
k serveru připojíte (zaregistrujete, uvedete jméno) – vše již znáte z fyziky
 těším se na setkání 
 Pokud potřebujete s něčím poradit, nebojte se ozvat. 

