
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ - jsem připraven na mailovou, 

telefonickou nebo on-line chatem přes Teams konzultaci podle vaší potřeby. 

Prozatím zasílám odkazy na prověřená výuková videa, týkající se 

přijímacích zkoušek. Podívejte se na ně. Testy PZ ČJ_videa Přípravné online 

kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na 

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze 

provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který 

student vyplní před výběrem platby. 

1. Český jazyk mluvnice, sloh a literatura 

1. mluvnice: děkuji všem, kteří mi úkoly zaslali, průběžně opravuji a 

vracím zpět jako kontrolu, abyste věděli, v čem jste chybovali. Zatím máte 

na příští týden k prostudování téma Zvláštnosti, nepravidelnosti a chyby ve 

větné stavbě. Projděte si prezentaci (příklady jsem uvedl tak, že červené 

příklady jsou chybné a zelené správné - k porovnání). Pdf. soubor je jako 

zápis - zestručnění s příklady. Nachystám během víkendu cvičení.  Nová 

látka: PROZATÍM K PROSTUDOVÁNÍ - ZVLÁŠTNOSTI A 

NEPRAVIDELNOSTI VĚTNÉ STAVBY Zápis: 

9BC_VÝKLAD_Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby Prezentace: 

Zvláštnosti větné stavby 

2. sloh - zůstává charakteristika, kterou splnili pouze někteří. Ti z vás, kteří 

mi sloh zaslali, mají do 31. března úkol splněn. 

3. literatura - prozatím si pozorně přečtěte vložený text (platí do 31.3.): 

9BC_text03_literatura Pokud nechceš číst, poslechni si zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=vXC7XstwbcQ Související úkoly: 

Literatura_úkoly do 24.03 

2. Matematika - jana.sedova@zsmilovice.cz- aktuálně čerpejte z nástěnky 

9.C, úkoly jsou shodné i pro vás. Sdělení paní učitelky: Pokud nestíháte 

práci odevzdat v uvedeném termínu, je potřeba mě kontaktovat a domluvit 

se na odevzdání nebo s čím je problém.  

3. Dějepis -. Materiály máte na Teamsech v týmu D 9.B  

4. Německý jazyk (ŠPE)  - máte na titulní straně 
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5. Angličtina  

skupina pí uč. Boučkové - žáci veškerou mou práci zadanou 

prostřednictvím stránky https://ucitelkabouckova.webnode.cz/ 

skupina pí uč. Holanové –  nově najdete úkoly a termíny na odkazu 

https://anglictina-jitka-holanova-jh.webnode.cz/ 

skupina paní uč. Mikušové-veškeré úkoly na této adrese: https://anglicky-

jazyk-mikusova.webnode.cz/ 

skupina pí uč. Hankeové: 2. Pracovní list AJ (9)- Hankeová Michaela 

6. Přírodopis - Horniny sedimentární  (usazené)  -  vznik, výskyt, použití- 

rozdělení na úlomkovité, celistvé, organické chemické  - vypadá to složitě, ale 

není toho moc. Můžete si procvičovat na www.skolasnadhledem.cz :kód 483 

022 

7. Chemie - nově úkoly na odkazu: https://zs-tgm-pestova.webnode.cz/ 

10. Zeměpis - pokyny na hlavní straně  

11. Fyzika - úkoly z fyziky najdete na stránce 9.A, bude zde i odkaz na nové 

webové stránky paní učitelky Kroupové-hesla na trenažéry Drill and skill: 

Fyzika_hesla na trenažéry- 9.B_20 

úkoly z fyziky budou mít na webových stránkách: www. https://zs-tgm-

milovice-kroupova.webnode.cz/ 

12. Ekopraktika -referát  - infekční choroby do 27.3.2020 

pavla.vojtkova@zsmilovice.cz 

13. FG - prodloužený termín - v příloze úkoly: FG - domácí příprava - 

opakování rozpočet, odkazy na hlavní straně 

14. ICT - skupina E. Hyxa: ICT – 9. ročník -Pokračuj v psaní absolventské 

práce. Dodržuj požadavky:https://zsmilovice.cz/absolvent/Svou práci zašli 

na můj e-mail do 27. 3. V případě nejasností mě kontaktuj a společně 

vyřešíme. 

15. VkZ - VkZ - Závislosti - text              VkZ_Zadání a tabulka 

16. Ekopraktika: Ekopraktika – 9.ročník – sleduj film a napiš jednu 

stránku o tomto 

filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=uHSmVZ9JDeE 
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