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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 
 

TÝDEN 23.3. – 27.3.2020 
 

 

ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

V učebnici na str. 72 je test – ve Wordu odpovězte na otázky (nepřepisujte je, jen je očíslujte 
a napište odpovědi) a pošlete mi na e-mail: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz do pátku 
27. 3. Odpovědi oznámkuji. 

Literatura 

K vypracovaným prezentacím si najděte ukázku – může to být např. část divadelní hry na 
YouTube, text v čítance, text v autorově knize, text, který najdete na internetu. 

Připravte si pro spolužáky 5 otázek, které se týkají textu. 

Otázky napište do Wordu a přidejte informace o ukázce, abych ji našla (pokud je na YouTube 
– odkaz, pokud je v čítance – název a stránku, pokud je to text z internetu – zkopírovat do 
dokumentu, pokud je to text v knize – nascanovat) a pošlete mi na e-mail: 
pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz do pátku 27. 3. 

Sloh: 

Úvaha na téma „Koronavirové prázdniny“ 

-do úvahy můžete zpracovat, co vám výluka vyučování přináší, jste rádi nebo neradi, že jste 
doma, je to potřebné nebo zbytečné opatření, můžete přidat i pohled rodičů… 

-náležitosti úvahy máte ve slohovém sešitu nebo si je najděte na internetu 

-napište text ve Wordu a do pátku 27. 3. mi jej pošlete, já k němu přidám připomínky a pošlu 
nazpátek, vy text další týden přepíšete načisto a odešlete a já ho oznámkuji. 

 

MATEMATIKA 

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

6.6 Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

Vypracuj do sešitu matematiky následující příklady: 



Cvičení: 

strana 101, cvičení 7 

strana 102, cvičení 8 a 9 

 

2/ V učebnici MATEMATIKA 2 pro devátý ročník základní školy, si nastuduj kapitoly: 

1.1 Jehlan 

Do sešitu si vypracuj cvičení: 

• strana 8, cvičení 7 A, …podívej se na návod nad příkladem. 
 

1.2 Síť a povrch jehlanu 

Do sešitu vypracuj cvičení: 

• strana 9, cvičení 2A 
• strana 11, cvičení 4A, cvičení 5,  

 

1.3 Objem jehlanu 

Do sešitu vypracuj cvičení: 

Strana 14, cvičení 1, 2, 3, 6 

 

Na čtvrtku anebo tvrdší papír narýsuj síť jehlanu, tuto síť vystřihni a vyrob jehlan, který 
slepíš například průhlednou lepenkou tak, aby šel rozvinout do sítě. Každý vyrobí jiný 
jehlan, viz dále: 

 

Nikol… pravidelný čtyřboký jehlan, výška okolo 15 cm, podstava dle uvážení 

Tereza… pravidelný pětiboký jehlan, výška okolo 15 cm, podstava dle uvážení 

Eliška… pravidelný šestiboký jehlan, výška okolo 15 cm, podstava dle uvážení 

Honza… nepravidelný trojboký jehlan, výška okolo 15 cm, podstava dle uvážení 

Simona… pravidelný obdélníkový jehlan, výška okolo 15 cm, podstava dle uvážení 

 

SEMINÁŘ Z MATEMATIKY 

Přijímačky na střední školu, cvičné: 

Vypočítej v časovém limitu 70 minut příklady přijímacích zkoušek na střední školu z roku 
2017: 

• 2017-01 MA_9_A_120417 test 1. termín 



 

• Výsledky zapisuj do záznamového archu…2017-01 JP17-MA_9_A_ZAznamový arch 
• Klíč je také přiložen…2017-01 MA_9_A_120417_klic 
• Výsledky si zkontroluj podle klíče a vyhodnoť na počet bodů. Vypočti si úspěšnost 

v procentech. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

1. Otestujte svou úroveň angličtiny (viz odkaz) a pošlete mi screenshot s výsledkem na 

email marie.hruba@zsmskamyknv.cz 

Test úrovně odkaz: 

https://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level 

2. Na stránkách Help for English si nastudujte (zopakujte) gramatiku – some a any  

(velice častá chyba co jste dělali v  A2 testu před volnem) 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006090402-some-vs-any 

na základě gramatiky mi vyplňte připojený pracovní list ve wordu a odešlete na můj 

email – bude oznámkován 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

-slovíčka PS 71 

- přidat slovíčka ke slovu anhaben 

-učebnice strana 61,62 ústně ( jen to, co je bez poslechu), 7/63 ústně 

 - PS 6,7,/65    a 8/65 - tvary množného čísla podstatných jmen jsou u slovíček ve slovníčku 

Poznámka: Vypracovaná cvičení z PS vyfotit a poslat paní učitelce na e-mail. 

 

ZEMĚPIS 

Str.21/ nakreslit do sešitu Obr.2 – „Typy věkových pyramid“  a ústně odpovědět na otázky 
k opakování( jsou 3), str.21. 

Str.22/doplnit k poznámkám v sešitu „ Co je azyl“ 

Str.23/nové učivo  Uprchlíci přečíst a písemně odpovědět do sešitu: 

mailto:marie.hruba@zsmskamyknv.cz
https://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level
https://www.helpforenglish.cz/article/2006090402-some-vs-any


- Jaké jsou příčiny migrace: 
- Kdo je to uprchlík: 
- 2 hlavní organizace pro migraci: 
- Odkud pochází nejvíce žadatelů o azyl v Evropě: 

 
 

DĚJEPIS 

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

 „České země v druhé polovině 19. století.“  

Kapitola začíná na straně 86 a končí na straně 89.  

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

 

CHEMIE 

Vypracujte pracovní list (viz příloha) a zašlete do 29.3. na 

email marie.hruba@zsmskamyknv.cz 

Pracovní list bude oznámkován - v pracovním listu prosím o stručné odpovědi (vybrání 

podstatného), bezmyšlenkovité kopírování z internetu bude hodnoceno snížením známky 

CH Pracovní list 3. týden 23.3. – 29.3. 

 

1. Vyplň tajenku – protože nejde do tajenky vepisovat, napište mi jednotlivé odpovědi a tajenku 
pod křížovku (připravená čísla) 
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1. 

2.  

3.  

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Tajenka: _____________________________________________ 

 

2. Napiš, jaký je rozdíl mezi aminoderiváty a nitroderiváty uhlovodíků. 

 

 

 

 

3. Co znamená zkratka TNT a k čemu se využívá? 

 

 

 

 

 

 

4.  Popiš, jaký má vliv adrenalin na lidský organismus 

 

 

 

 



 

5. Do dusíkatých derivátů patří i Amfetamin – napiš, co o něm víš a co se z něj vyrábí. 

 

 

RODINNÁ VÝCHOVA 

OSOBNÍ BEZPEČÍ – LIDSKÁ SPOLEČNOST A NÁSILÍ 

- učebnice str. 124-125 
- přečíst si obě stránky a do sešitu udělat následující úkoly z těchto stran 

1. Přečtěte si tvrzení ze strany 124 a napište, která jsou podle vás pravdivá 
2. Úkol ze str. 125 – Které vlastnosti mohou mít rodiče týrající své děti? 

- vyhledej význam slov: adopce, adoptivní rodiče, rituál, incest 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

RODIČE A DĚTI 

- učebnice str. 48-50 – přečíst a udělat výpisky do sešitu podle následujících nadpisů 

AUTOKRATICKÁ VÝCHOVA 

LIBERÁLNÍ VÝCHOVA 

DEMOKRATICKÁ VÝCHOVA 

PĚSTOUNSTVÍ 

OSVOJENÍ 

PORUČENSTVÍ 

MEZINÁRODNÍ ADOPCE  

 

FYZIKA 

- prostudovat kapitolu Ochrana elektrických obvodů před zkratem a přetížením, 
učebnice strana 53,54,55 

- do 29.3. zaslat na email učitele odpovědi na otázky 1 a 2 se znakem SOVA, 2 a 3 se 
znakem OTAZNÍK za tímto tématem 

 

PŘÍRODOPIS 

- přečíst v učebnici prvohory a udělat výpisky – učebnice s. 60 
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