
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 9. ROČNÍK 

TÝDEN 11. 3. – 13. 3. 2020 

***** 

ČESKÝ JAZYK 

 

MLUVNICE: 

Nastudovat přechodníky – učebnice str. 65-67 – seznámit se s učivem, zapsat do „gramatických 

pravidel“ výpisky za žlutého odstavce, projít cv. 66/1, 2. Umět přechodník poznat v textu, nemusíte 

ho umět vytvořit. 

Pravopis koncovek jmen a sloves – procvičovat libovolná cvičení ze str. 67-71, do školního sešitu 

písemně cvičení 69/4a), 71/8 

 

LITERATURA: 

Vytvořit prezentaci na zadaného autora či divadelní soubor, poslat pro kontrolu do 22. 3. na email: 

pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz 

 

PŘÍRODOPIS 

 

Charles Darwin – přečíst v učebnici a zajímavosti na internetu 

 

MATEMATIKA 

 

V učebnici MATEMATIKA 1 pro devátý ročník základní školy, si dostuduj kapitoly: 

6.3 Odčítání lomených výrazů 

6.4 Násobení lomených výrazů 

6.5 Dělení lomených výrazů 

 

Vypracuj do sešitu matematiky následující příklady: 

 

6.7 Úlohy na závěr, strana 103, cvičení 1-10. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

- naučit se slovíčka – PS ke slovu bruslit 

- časování slovesa müssen 

- slovosled se slovesem müssen 

- stejně jako u slovesa können 

- infinitiv významového slovesa na konci věty 

- ústně učebnice str. 28/2, 29/4, 30/6 

- opakovat na test 

- PS str. 63/1,2 



RODINNÁ VÝCHOVA 

 

PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

 

DOPING 

- učebnice str. 118 – přečíst, vypsat poznámky (co je doping, co je WADA, druhy dopingu) 

- úkol -> přečíst si na str. 118 o různých sportovcích a vyhledat na internetu další jména, vypsat je do 

sešitu 

  

PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ, ZÁVISLOST NA POČÍTAČI 

- učebnice str. 121-123 – přečíst + projít si prezentaci, udělat úkol na str. 122 – přečíst si 

výpověď patologického hráče a poradit mu (zapsat do sešitu) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

- učebnice str. 42 – článek The United Kingdom – překlad do sešitu (budu vybírat)  

- vypracujte plakát na téma The United Kingdom 

 do plakátu napište hlavní informace o Anglii (anglicky), plakát doplňte o obrázky (je jedno, 

jestli kreslené nebo vlepené ), plakát velikost A3 

 po prázdninách bude plakát oznámkován, bude se hodnotit správnost informací a vzhled 

 

CHEMIE 

 

- najděte si na internetu popis metanolové kauzy a vypište si do sešitu 5 dle Vás nejdůležitějších 

informací 

- vysvětli do sešitu pojem DELIRIUM TREMENS a jakou má spojitost s ethanolem  

- učebnice str. 58 a 59 – vypsat poznámky  DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 

 

DĚJEPIS 

 

V učebnici „DĚJEPIS-NOVOVĚK 8. ročník základní školy“ si nastuduj kapitolu: 

 „Habsburská monarchie v druhé polovině 19. století.“  

Kapitola začíná na straně 82 a končí na straně 85.  

Z uvedené kapitoly si udělej výpisky do sešitu dějepisu a odpověz si na otázky na konci kapitoly. 

 

ZEMĚPIS 

 

Věkové složení obyvatelstva 

- učebnice str. 21 

- udělat poznámky a naučit se 

Pohyb a migrace 

- učebnice str. 22 

- udělat poznámky a naučit se 

       

 



OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 

RODINA A ZÁKONY 

- učebnice str. 45-47 – přečíst, pomocí učebnice internetu vyplnit pracovní list a poslat zpět na email: 

michaela.souchova@zsmskamyknv.cz  do 22.3.2020 

 

PRACOVNÍ LIST  

 

JMÉNO:___________________________ 

 

1. Co je manželství? 

2. Co znamená VETO? 

3. Co znamená KLAUZULE? 

4. Zvýrazni červenou barvou správná tvrzení. 

Sňatek nesmí v ČR uzavřít 

- osoby starší 18-ti let 

- nesvéprávní občané 

- osoby mladší 18-ti let 

- cizinci, žijící na území ČR 

- osoby sociálně slabé 

- přímí příbuzní 

Práva a povinnosti manželů 

- hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí 

- v rodině musí mít hlavní slovo manžel 

- manželé nejsou povinni žít spolu 

- manželé si musí být věrni 

- rodičovská zodpovědnost leží převážně na matce dítěte 

 

5. Jaký je rozdíl mezi svatbou církevní a civilní? 

 

------------------------------------------------------------- 

Další užitečné zdroje pro domácí vzdělávání: 

Zapni si „telku“ – program ČT2 – živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. 

Dopolední vyučování pro žáky 1. stupně ZŠ startuje od 16. 3. 2020 každý všední den od 9.00 h. 

„Odpoledka“ pro žáky 2. stupně ZŠ začíná od 12.00 h.  

Zábavně-vzdělávací program UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Rozvrh vyučovacích hodin pořadu UčíTelka najdeš na https://www.ceskatelevize.cz. 

… 

http://nns.cz 

http://fraus.cz 

http://skolakov.cz 

http://onlinecviceni.cz 

http://pravopisne.cz 

http://skolasnadhledem.cz 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/ 
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