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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník   

TÝDEN 30.3. – 3.4.2020 
 
 

 
MATEMATIKA  

Zadání domácích úkolů pro období od 30.3. – 10.4.2020 
 
 
 
V učebnici MATEMATIKA 2 pro devátý ročník základní školy, si nastuduj kapitolu: 
 
2 KUŽEL Strana 16-24. 
 
Nastuduj si učivo: 
 
Kužel: Názvosloví, Plášť kužele, Síť a povrch kužele, Objem kužele 
 
Vypočítej nebo splň následující příklady: 
 
Strana 18 – cvičení 6 
Strana 19 – cvičení 7 
Strana 20 – cvičení 1 
Strana 22 – cvičení 2 
Strana 22 – cvičení 6 
Strana 24 – cvičení 3, 4, 5, 6 
 
 
Příklady počítej do sešitu matematiky. 
 
 
 
 

DĚJEPIS  
Zadání domácí práce pro období od 30.3. – 24.4.2020 

 
Ve výše uvedeném období zpracujte následující témata uvedeným způsobem: 
 
1. Nikol  ......................... Třicetiletá válka, Důvody, Počátek, Průběh, Výsledek s důrazem na české 

 země, Upevnění vlády Habsburků po třicetileté válce 

2. Tereza  ....................... Velká Británie, Britské kolonie v Americe, Vznik USA 

3. Šárka  ........................ Prusko, Nástup Marie Terezie na trůn-okolnosti, Války o rakouské dědictví, 

 Sedmiletá válka, Prusko evropskou mocností, Reformy Marie Terezie a  

 Josefa II. 

4. Eliška   ....................... Velká francouzská buržoazní revoluce, Začátek, Důvody, Průběh, Nástup  

 Napoleona 



5. Jan  ............................ Vláda Napoleona Bonaparta, Napoleonské války v Evropě, Ruské tažení,  

 Exil Napoleona, Bitva u Waterloo, Jak kdy a kde Napoleon skončil,  

 Vídeňský kongres 

6. Simona  ...................... Průmyslová revoluce a vznik kapitalistické společnosti, Habsburská  

 monarchie za Metternicha, Národní obrození 

7. Michal  ....................... Revoluční rok 1848, Porážka revoluce v roce 1848 

8. Vít  ............................. Habsburská monarchie v druhé polovině 19. století, České země v druhé  

 polovině 19. století 

9. Matylda ..................... Imperialismus a kolonialismus, Vzestup Spojených států amerických,  

 Kapitalistická společnost 

 
Způsob zpracování: 

• Úkol bude zpracovaný jako Power Pointová prezentace, počet snímků minimálně 18-20, 
maximálně cca 30-35, používat fotografie, mapy, popisy fotografií, téma roztřídit-strukturovat na 
…úvod, důvody, průběh, výsledek, poučení, závěr…atp. Celá práce musí mít nějakou logickou 
strukturu, aby bylo možno se dané téma podle prezentace naučit, přednášet ho a pochopit to. 

• Autor musí umět vybrat to důležité a uspořádat to. Prezentace nesmí být chudá ani přeplácaná. 
• Téma čerpat z učebnice, z poznámek a z internetu. 
• Téma se může mírně překrývat s podobným tématem jiného žáka, pokud to bude nutné pro 

celistvost, návaznost a porozumění danému tématu. 
• K tématu vypracovat Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří 

znalosti daného tématu u ostatních žáků. 
• Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování Pracovní list. 
• Jedná se většinou o opakování učiva 8. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo. 
• Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 10.4.2020 na moji emailovou 

adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz… k odsouhlasení. 
• Prezentace a Pracovní listy zkontroluji a zašlu vám připomínky k opravě a nebo práci odsouhlasím. 

Všechny práce by měly být odsouhlaseny do 24.4.2020. 
• Na prezentaci i pracovním listu bude jméno autora a datum zpracování. 
 
 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
 

- opakovat slovíčka, přidat z PS ke slovu nosit 

- učebnice přečíst 8/63, 9/63 naučit se převyprávět 

- PS 9/66 - podstatná jména budou ve 4. pádě ( einen, eine, ein), 10/66, 11/66 

 
 

FYZIKA 
 

V tomto týdnu prosím vypracujte přehlednou prezentaci o významných představitelích fyziky dle 

uvedeného rozpisu. V prezentaci bude zmíněn velmi stručný životopis vědce, jakými oblastmi fyziky 

se zabýval a jaké byly jeho nejvýznamnější objevy.  



Výslednou práci zašlete na můj email a já vám jí ohodnotím.   

 

Matylda – Michael Faraday 

Nikola - Nikola Tesla 

Šárka – Samuel Morse 

Eliška – Hans Oersted 

Simona – Benjamin Franklin 

Tereza – Georg Ohm 

Jan – Heike Kamerlingh Onnes 

Michal – František Křižík  

Vítek  - André Ampér 

 
 
 

ČESKÝ JAZYK 
 

Mluvnice: 
Opravte test z učebnice na str. 72 (na základě individuální e-mailové konzultace) – opravený test 
pošlete zpátky do pátku 3. 4., bude oznámkován. 
V učebnici kapitola VZTAHY MEZI SLOVY VE VĚTĚ, str. 73-75 – přečíst si žluté odstavce. 
V učebnici kapitola ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY – projít si přísudek. Přečíst žlutý odstavec na str. 
76 a s pomocí tabulky „Základní větné členy“ určovat přísudky ve cvičení 76/1, procvičit jmenné 
přísudky ve cvičení 77/2, 3 
 
Tabulku vytisknout a vložit do sešitu, neztratit, budeme potřebovat i nadále 

Základní větné členy 
Přísudek - vyjadřuje činnost podmětu 

Druh Čím je vyjádřený Příklad 

Slovesný sloveso v určitém tvaru Petr píše. 

  patří k němu i zvratné zájmeno se, si Chlapec se učí. 

Slovesný složený a) způsobové sloveso = moci, smět, muset,   

(ze dvou sloves) mít povinnost, chtít + infinitiv Musím už jít domů. 

  b) fázové sloveso = začít, začínat, přestat,   

  přestávat, zůstat, zůstávat + infinitiv Přestaň už povídat. 

Jmenný se sponou 
sponové sloveso = být, bývat, stát se, stávat se 
+   

(slovesně-jmenný) a) podstatné jméno Je žákyní naší třídy. 

  b) přídavné jméno 
Bývala 
vždy zvědavá. 

  c) zájmeno Ten dům je náš. 

  d) příslovce Je mi smutno. 



Jmenný beze 
spony sponové sloveso je vynechané Pes přítel člověka. 

Citoslovečný místo slovesa je citoslovce Kočka hop na plot. 

      

Podmět - je vždy v 1. pádě, může být vyjádřen kterýmkoli slovním druhem 

Druh Jak ho poznáme Příklad 

Vyjádřený je ve větě vyjádřen slovně 
Maminka brzy 
přijde 

Nevyjádřený není vyjádřen, ale víme koho se jedná 
Zítra ti to 
přinesu. (já) 

Všeobecný není vyjádřen, ani nevíme koho se týká Co dávají v televizi?  
Několikanásobný dva a více podmětů Přišli Karel i Jirka. 
 
Literatura 
Četba vybrané knihy od současného autora. 
 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

V příloze posílám list s konverzačními tématy na téma MOVIES 

Vyberte si alespoň 4 z 15 poležených otázek a odpovězte na ně, každá odpověď musí mít alespoň 

3věty 

Odpovědi mi pošlete ke kontrole do 5.4. 2020 na email. 

 
 
 

CHEMIE 
 

1. Shlédněte video o plastech a nejděte v něm odpovědi na následující otázky 
https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA 
 
A, Z čeho se skládá polymer? 

B, Jaké jsou vlastnosti plastů? 

C, Jaká je důležitá surovina pro výrobu plastů? 

D, Jaká je doba rozkladu PET lahve? 

E, Jak se jmenoval první známý zcela syntetický plast? 

F, Z čeho se vyrábí bioplasty?  

Otázka ze sešitu: 

G, Jmenujte látky, které jsme probírali (organická chemie), které jsou surovinou pro výrobu 

plastů. 

Odpovědi na otázky mi pošlete so 5.4. na můj email. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA


 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 
HOSPODAŘENÍ 

- projdi si prezentaci (v příloze – název EKONOMIE) a podle ní vypracuj pracovní  

list (v příloze – název TEST EKONOMIE) 

- vyplnění pracovní list pošli na e-mail michaela.souchova@zsmskamyknv.cz do 5.4.2020 

 
 
 

PŘÍRODOPIS 
 

- učebnice str. 55-57 druhohory-přečíst a udělat zápis do sešitu 

- Youtube-Cesta do hlubin Země solného dolu a dávných časů 

- Wielicka-doporučuji shlédnout  

 
 

ZEMĚPIS 
 

Str. 24 – Lidské rasy, přečíst a udělat poznámky 
- jaké tři základní rasy jsou 
- každou rasu charakterizovat: procentuální zastoupení, původ výskytu a hlavní znaky 
- smíšené rasy (jsou také tři), jenom koho smíšením vzniknou 
- co je to rasizmus (krátce) 
- co je antisemitizmus 
- co je apartheid 

str. 25 – Národy, přečíst a udělat poznámky 
- co je národ 
-  co je národnost 
- který národ je nejpočetnější 
- co je národnostní menšina 
- příklad na národ bez vlastního státu 
-  

 
RODINNÁ VÝCHOVA 

Zadání domácí práce pro období od 30.3. – 10.4.2020 
 

 
OSOBNÍ BEZPEČÍ – CO S CHULIGÁNY, VANDALY A ZLODĚJI? 
 

- učebnice str. 126 – 128 – všechny stránky pročíst 
- na str. 127 se objevuje pojem graffity – najdete si význam a nakreslíte obrázek na toto téma 

(velikost obrázku bude na A4, ideálně na čtvrtce) 
 

mailto:michaela.souchova@zsmskamyknv.cz


Speaking and listening - Elementary 

Let’s talk about MOVIES  
 

    Conversation cards  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How often do you go to the 
cinema? 
Who do you go with? 

Who’s your favourite actor 
or actress? 
Why do you like them? 

What kind of movies do you 
like? Why? 
(e.g. action, horror, sci-fi) 

What’s the name of the last 
film you saw? 
What was it about? 

What’s the best movie you 
have ever seen? 
Explain why. 

Do you like horror movies? 
Why (not)? 

Do you prefer to watch 
movies at home or in the 
cinema? Why? 

Have you ever bought a 
pirated movie? Do you think 
it is OK to copy movies? 

Do you ever rent DVDs? 
If so, where do you rent 
them? 

What is the worst movie you 
have ever seen? 
Why was it so bad? 

Do you watch movies in 
English or your language? 
Which do you prefer? 

Have you ever watched the 
Academy Awards (Oscars)? 
If so, did you like it? Why? 

When you watch an English 
movie, do you prefer it 
dubbed or subtitled? Why? 

Give as many ‘movie words’ 
as you know. 
(e.g. film, director, set) 

Movie stars are often paid 
millions of dollars. Do you think 
they deserve this? Explain. 

Do you ever watch reality 
TV shows? Do you like 
them? Why (not)? 

Would you like to be a 
famous film star? 
Why or why not? 

What kind of snacks or 
drinks do you have when you 
go to the movies? 
 

Match the titles with the genres 
1. Pirates of the Carribean   a. animated cartoon 
2. Star Trek: The Movie   b. horror movie 
3. Kung Fu Panda    c. war movie 
4. Zombies Nightmare   d. romantic comedy 
5. The Battle of the Bulge   e. musical 
6. Fatal Attraction    f. science fiction 
7. Shakespeare in Love   g. thriller 
8. The Sound of Music   h. adventure 
9. Die Hard     i. action 

Interview another student 
Have you ever … ?                  Y/N 
(see) a horror movie   
(eat) popcorn in the cinema   
(leave) the theatre before the end   
(rent) a DVD   
(watch) the Academy Awards   
(meet) a film star   
(ask) for an autograph   

Example: 
Q: Have you ever seen a horror movie? 
A: Yes, I have. / No, I haven’t. 
 

Action ! 





 Co se Ti vybaví, když se řekne ekonomie 
a ekonomika? 
Napiš na tabuli 

EKONOMIE – věda zabývající se 
ekonomikou 
 
EKONOMIKA – ekonomický život, 
ekonomická praxe, využívá teoretické 
poznatky ekonomie v praktickém životě 



• Potřeba je nedostatek, který pociťuje 
každý z nás. 

 
• Každý člověk má jiné potřeby. 
 
• Potřeby každého z nás stále rostou a 

vyvíjejí se. 
 



 Hmotné 
   př. jídlo, bydlení 
 
 Nehmotné 
   př. svoboda, 

přátelství 
 

 Fyzické 
   př. ochrana před 

zimou 
 Duševní 
   př. potřeba přečíst 

knihu 
 



 Předmětů 
 

Předměty, které vedou k 
uspokojení našich potřeb 
nazýváme STATKY 

 

 Činností 
 

Činnosti, které vedou k 
uspokojení našich potřeb 
nazýváme SLUŽBY 

 



Statky- předměty, které používáme k 
uspokojování svých  potřeb 
Jsou pro nás důležité 
 
 jsou to jednak předměty a látky, které 

vytvořila příroda (vzduch, voda,  
stromy..) 
 

 dále předměty a látky které vyrobili lidé 
(nábytek, oblečení, chléb..) 



Služby – užitečné činnosti, které jedni lidé 
provádějí pro druhé 
(ošetřování nemocných, oprava obuvi, 
obsluha v restauraci..) 
 



Statky: 
 
a) hmotné statky – věci materiální povahy 

(boty, počítač, rohlík..) 
 

b) nehmotné statky – jsou duchovní výtvory  
    ( např.počítačový program, píseň…)  
 
 



a) Statky volné: kdykoli nám jsou k 
dispozici, (denní světlo, písek na poušti, 
vzduch, mořská voda…) 
 
b)Statky vzácné: Pouze v omezeném 
množství. Pokud jsou vyrobené – výrobky. 
(výrobky, ropa, elektřina)  



Přiřaď do tabulky, co kam patří. - Právnická 
pomoc 
- ošetření u 
zubaře 
- socha sv. 
Václava 
- boty 
- oprava 
vodovodu 
- scénář 
filmu 
- kolo 
- výuka 
lektora 
- logo 
- sušenky 
- počítačový 
program 
 

STATKY 

HMOTNÉ NEHMOTNÉ 

SLUŽBY 



PŮDA: je k dispozici jako stanoviště, pole, 
místo k rybolovu. (voda, ropa…) 
 
PRÁCE: lidský čas strávený ve výrobě. 
Cena za práci je mzda. ( činnost truhláře, 
výroba…) 
 
KAPITÁL: dlouhodobě použitelné statky, 
které se podílejí na výrobě jiných statků. 
(stroje, nářadí, peněžní kapitál) 



PŮDA - 
 
 
PRÁCE - 
 
 
KAPITÁL - 

Pekárna 
Rybník 
Činnost zedníka 
Ropa 
Stroje 
Automobily 
Voda 
Opracování 
součástky 



VÝROBNÍ: za výsledkem této činnosti je 
hmotný produkt ( výrobek ) 
 
NEVÝROBNÍ: výsledkem jejich činnosti je 
určitá služba 

Ke každému odvětví si napiš tři příklady. 



 

 

 

1. VYSVĚTLI POJEM EKONOMIE A EKONOMIKA 

2. VYSVĚTLI POJEM STATKY A SLUŽBY V HOSPODAŘENÍ, JMENUJ MIN 3 
PŘÍKLADY OD KAŽDÉHO 

3. CO JSOU STATKY VOLNÉ A STATKY VZÁCNÉ? 

4. JAKÉ MÁME VÝROBNÍ FAKTORY? (3) 

5. PŘÍŘAĎ VÝROBNÍ ČI NEVÝROBNÍ ČINNOST: 

a. Pečení chleba – potravinářství 

b. Těžba uhlí – těžební 

c. MHD – doprava 

d. Výroba součástek – strojírenství 

e. Pěstování obilí – zemědělství 

f. Výuka – školství 

g. Prodej zboží – obchod 

h. Péče o pacienty - zdravotnictví 
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