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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 20. 4. – 24. 4. 2020

MATEMATIKA 

Vypočítej následující příklady na soustavu lineárních rovnic. Příklady počítej do školního sešitu a 
označuj tak, jako jsou označeny v zadání. Do sešitu napište i datum.

OV-1. Určete čísla, jejichž součet je 23 a rozdíl 9.

OV-2. Michal zameškal za celý školní rok 56 hodin. V 1. pololetí o 6 hodin více než ve druhém 
pololetí. Kolik hodin zameškal Michal ve 2. pololetí?

OV-3. Ve třídě je celkem 23 žáků. Dnes, protože chybí 4 chlapci a 1 dívka, je chlapců a dívek stejně. 
Kolik je ve třídě chlapců a kolik dívek?

OV-4. Určete čísla, jejichž součet je 72 a podíl 5.

OV-5. Určete čísla, pro která platí: dvojnásobek jejich součtu je 34 a třetina jejich rozdílu je 3.

OV-6. Petr a Honza váží dohromady 90 kg. Petr říká, když já shodím 4 kg a ty 2 kg přibereš, budeme 
vážit stejně. Kolik kilogramů chlapci váží?

DĚJEPIS 

POKRAČUJTE V     ZADANÉM ÚKOLU  ….stav k     14.4.2020:  

 Úkol již splnil Jan, měl to na první pokus výborně provedené, graficky i obsahově
 Ostatním dávám průběžně připomínky
 Své připomínky budu uvádět již jenom do Poznámky na každém snímku, viz prostor dole na 

snímku, nebudu to tedy již vepisovat přímo do textu, jako na začátku
 Respektujte systém označování-jmen souborů, jak jsem to požadoval, mám toho hodně a 

potřebuji se v tom vyznat a rychle se orientovat
 Soustřeďte se také na pravopis, chybu občas udělá každý, ale nesmí být chyba v každé druhé 

větě
 Nezapomínejte na bod č.5 v     zadání  . Pokud si nevíte rady, tak mě kontaktujte, něco vám 

doporučím. Bez toho ale práci neuznám
 Odpovídejte ten samý den, nejpozději další den, protože by to mělo být hotové do 24.4.
 Od 27.4. dostanete novou práci z dějepisu
 Šárka drží asi výstražnou hladovku, že ještě jako jediná nic neposlala a má již 4 dny 

zpoždění…???



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:…S DODATKEM

1. 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.

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

celistvost, návaznost a porozumění danému tématu.
5. Doporučuji zamyslet se a k práci a k danému tématu přidat něco, co s tématem podle vašeho 

názoru souvisí. Může to být něco ze současnosti, z minulosti, z nedávné minulosti, z budoucnosti, 
něco z jiného oboru, apod. Vaší iniciativně nebudu klást meze. Pokud přidáte nějaké 
souvislosti, práci to výrazně pozvedne.

6. K tématu vypracovat Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří 
znalosti daného tématu u ostatních žáků. Pracovní list by měl obsahovat 10-15 otázek k danému 
tématu. Je na vašem uvážení, jaké otázky položíte a kolik jich bude, minimálně jich ale musí být 
10.

7. Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování Pracovní list.
8. Jedná se většinou o opakování učiva 8. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo.
9. Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 10.4.2020 na moji emailovou adresu…

pavel.valchar@zsmskamyknv.cz… k odsouhlasení.
10. 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.
11. Na prezentaci i pracovním listu bude jméno autora a datum zpracování.
12. Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu a nebo například v Libre 

Office, který lze volně stáhnout.
13. Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně.



14. Pokud vám nebude něco jasné v zadání, tak mi napište na email.
15. Práci nakonec po vypořádání připomínek oznámkuji, takže doufám, že budete mít všichni 

jedničky.

NĚMECKÝ JAZYK

Opakovací test 7. lekce – PS strana 69 – 70
Pokud si v testu nebudete vědět s nějakým cvičením rady, volejte 723242707.
Hotový test prosím naskenovat nebo ofotit a poslat. Děkuji.

Nahrávky k poslechovým cvičením pošlu zítra.

ANGLICKÝ JAZYK

do 24.4. budete posílat odpovědi ještě mně, po 24.4. nové paní učitelce, protože nastupuji na 
mateřskou. Kontakt na novou paní učitelku Vám přijde od třídního.

 vyplňte pracovní list present simple or present continuous a pošlete mi na email do 24.4.

CHEMIE

do 24.4. budete posílat odpovědi ještě mně, po 24.4. nové paní učitelce, protože nastupuji na 
mateřskou. Kontakt na novou paní učitelku Vám přijde od třídního.

 vyplňte pracovní list v příloze a pošlete zpět do 24.4. na můj email – odpovědi na otázky 
najdete v učebnici na straně 64-65

PŘÍRODOPIS
�  

- otázky k opakování 
1. Co zkoumá věda paleontologie?
2.  Kdy vyskytují trilobiti na územi ČR?
3.  Ve ktere geologické éře se objevil Homo sapiens?
4.  Trias-Jura-Křída,do které patří geologické éry?
5.  Co se skrývá za pojmem fosilie?
6.  Žula-Křemen-Granát-Sůl-Jantar,zařadit do soustavy?
 
Odpovědi poslat e-mailem.



ZEMĚPIS

Str. 29 – Křesťanství, judaismus – přečíst a udělat poznámky (odpovědět na mé otázky)
- kdy, kde a z čeho vzniklo křesťanství 
- kolik % světové populace ho vyznává
- v koho věří křesťanství
- na které 3 hlavní směry se dělí křesťanství 
- kdo je na čele římskokatolické církvi a kde sídlí

- kdy a kde vznikl judaismus
- jak se nazývá židovská bible
- jak se nazývají posvátné budovy
- jaké jsou základní symboly judaismu
- který stát je židovským státem

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřešte tento úkol:

Jeden vlak jede z Plzně do Českých Budějovic se zpožděním 10 minut a druhý z Českých Budějovic 
do Plzně se zpožděním 20 minut. Který z těchto vlaků bude blíž k Plzni, když se oba vlaky setkají?

Odpověď mi zašli emailem. 

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici pokračujeme v kapitole PŘEHLED ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ. Teď je na řadě
přívlastek na str. 82 – 84
Přívlastek závisí na podstatném jméně, občas na zájmeně, někdy na číslovce
Přívlastek shodný – většinou stojí před jménem, ptáme se na něj jaký, který čí a zároveň se jménem 
se skloňuje (př.: dřevěný stůl, dřevěného stolu, dřevěnému stolu)
Přívlastek neshodný – většinou stojí za jménem, můžeme se zeptat jakkoli, a se jménem se 
neskloňuje (př.: stůl ze dřeva, stolu ze dřeva, stolem ze dřeva)
!Na podstatném jméně nezávisí žádný jiný větný člen, vždy jen přívlastek!
Projděte si cv. 82/9, 10 
Přečtěte si žlutý odstavec – Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný a projděte cv. 83/11
Přečtěte si žlutý odstavec na str. 84 – Přívlastek těsný a volný a napište si do školního sešitu 5 vět 
z cv. 84/12 – doplňte čárky.



RODINNÁ VÝCHOVA

OSOBNÍ BEZPEČÍ – POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

- učebnice str. 131 – pročíst

- zapsat do sešitu tyto poznámky

PRVNÍ POMOC
= soubor jednoduchých úkonů a opatření, které při náhlém ohrožení zdraví člověka omezí rozsah a 
důsledky tohoto ohrožení

Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím 
neohrozí svoje zdraví či život.

ROZDĚLENÍ
 Laická první pomoc

 Technická první pomoc

 Odborná přednemocniční první pomoc

 Nemocniční péče

LAICKÁ PRVNÍ POMOC
 zavolání zdravotnické záchranné služby

 péče o postiženého do příjezdu ZZS

TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC
 zajišťují speciálně vycvičené týmy (hasiči, horská služba)

 úkolem je vyproštění zraněného a jeho transport na bezpečné místo 

ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ PRVNÍ POMOC
• provádí zdravotnický personál (lékaři, sestry, záchranáři)

• spadá sem aplikace léků, použití léčebných přístrojů

NEMOCNIČNÍ PÉČE
 do nemocniční péče spadají nemocniční oddělení

 provádí zdravotnický personál

 úkolem je zlepšit zdravotní stav pacienta a vyléčit příčiny onemocnění

OBČANSKÁ VÝCHOVA

HOSPODAŘENÍ – PENĚŽNÍ ÚSTAVY

- učebnice str. 60 – 63 – přečíst

- použij internet a najdi význam slov ze str. 60, která jsou v barevném rámečku (směnárna, bazar,

záložna,….), přepiš do sešitu



PRACOVNÍ LIST CHEMIE PRO 7.TÝDEN

1. Co je to vícesytný alkohol?

2. Napište příklad trojsytného alkoholu (stačí název).

3. Co to je FRIDEX a k čemu se používá?

4. K čemu se používá glycerol ve filmařském průmyslu?

5. Proč je nebezpečný fenol a k čemu se používá?



OSVOBOZENÉ DIVADLO
Jan Jugas



Počátky divadla

► Osvobozené divadlo – pražská avantgardní scéna, založena v říjnu 1925

► Název mu dal Jiří Frejka – český režisér, divadelní teoretik a zpočátku 
jeden z uměleckých vůdců divadla

► Oficiálně divadlo začalo hrát až 8. února 1926 v sále Divadla Na Slupi

► Snaha odpoutat se od postupů tradičního divadla – proto název 
Osvobozené 

► Cílem byla kritika společnosti, překonat odstup mezi jevištěm a hledištěm

► Kladl se důraz na fantazii herců i diváků

► Divadlo bylo levicově orientováno

► Začátkem roku 1927 se divadlo přestěhovalo na Malou Stranu, do 
Umělecké besedy



Jiří Voskovec 19.6.1905 – 4.7.1981 (vl.jm.Jiří Wachsmann)
Jan Werich 6.2.1905 – 31.1.1980

 V+W přišli do Osvobozeného divadla v roce 1927

 V+W byli spolužáci z pražského gymnázia

 jejich tvůrčí spolupráce začala až v redakci legionářského týdeníku Přerod

 Další výraznou osobností divadla byl režisér Jindřich Honzl, který od března 
1927 režíroval všechny hry Osvobozeného divadla

 V+W vytvořili dvojici klaunů, kteří se prezentovali trefnou a vtipnou mluvou

 Byli to intelektuální slovní klauni

 Ve svých hrách reagovali satiricky na dobové poměry

► Novinkou byly dialogy na předscéně zčásti připravené, zčásti 
improvizované, kde mezi sebou konverzovali oba herci a obecenstvo

► Součástí her jsou forbíny - mezivýstupy k pobavení diváků o pauzách 



V+W v Osvobozeném divadle
► Jejich první hra v Osvobozeném divadle byla Vest pocket revue(revue 

z kapsičky u vesty)

► Hra vznikla pro Voskovcovy spolužáky a profesory a byla uvedena na 
mikulášské zábavě, objevily se zde masky, cirkusové prvky

► Voskovec byl ovlivněn trojicí klaunů rodinného tria Fratellini z cirkusu 
Medrano, a také avantgardním divadlem Vieux-colombier v Paříži

► Dalším zdrojem inspirace byli: Charlie Chaplin, Stan Laurel a Oliver Hardy 

► Jan Werich psal zpočátku povídky s detektivní zápletkou ovlivněné G. K. 
Chestertonem, jedna z nich tvořila fabuli Vestpoketky



Jaroslav Ježek 25.4. 1906 – 1.1.1942

► Hudební skladatel, dirigent, klavírista, improvizátor

► V únoru 1927 přišel do Osvobozeného divadla

► Vystoupil zde se svými klavírními improvizacemi - publikum vybralo

    náhodně několik slov a on během představení na ně složil text a melodii  

► Od té doby tvořil Ježek s Voskovcem a Werichem neodlučitelné trio 

► K divadelním hrám skládal swingovou a jazzovou hudbu na texty V + W

► Spojení jeho hudby s texty V+W zaručovalo divácký úspěch

► V 1939 odjel s V+W do USA, kde zůstal, oženil se a 1.1.1942 zemřel na 
onemocnění ledvin



Válečné a poválečné období

 Ve 30.letech – nástup fašismu

 Nacistickou okupací pak opadla zlatá éra divadla

 V+W kritizovali nástup fašismu a tak nakonec museli odjet ze země

 V 1939 V+W odjeli do Francie a následně do USA

 Po válce, v letech 1946-1948 chtěli obnovit Osvobozené divadlo

 Hra Divotvorný hrnec – ale komunistická doba nepřála jejich politické satiře

 Voskovec v roce 1948 znovu emigroval do USA

 Osvobozené divadlo zaniká

 V+W si psali dopisy, v roce 1974 se naposledy setkali ve Vídni

 J. Werich navázal na tradici Osvobozeného divadla ve dvojici s Miroslavem 
Horníčkem (herec, spisovatel, režisér)



Některé divadelní hry a filmy

 Vest pocket revue 

 Ostrov Dynamit (od této hry se k 
V+W přidává Jaroslav Ježek)

 Golem

 Caesar

 Osel a stín

 Kat a blázen

 Balada z hadrů

 Rub a líc 

 Těžká Barbora

Filmy

 Pudr a benzín

 Peníze nebo život

 Hej rup!

 Svět patří nám



Umělecká Beseda (dnes Divadlo Na Prádle v Besední ulici)

odehrála se zde premiéra Vest Pocket Revue







Zdroje 

 https://cs.wikipedia.org

 https://google.com

https://cs.wikipedia.org/
https://google.com/


Ukázka z filmu: Pudr a benzín
Účinkují: Voskovec a Werich

 Odkaz na ukázku: https
://www.youtube.com/watch?v=cQu8KTcedgo&list=RDWNm5cmSB1hY&index=6

 Otázky k ukázce:

 1. Co dal za úkol Voskovec Werichovi? 

 2. Na co chce Voskovec čekat? 

 3. K čemu musí dojít na laně, aby mohlo dojít k cukatuře? 

 4. Aby mohlo dojít k napnelismu a cukatuře, co musí být na konci lana? 

 5. Kotva na laně není co? 

 6. Co společně hledají? 

https://www.youtube.com/watch?v=cQu8KTcedgo&list=RDWNm5cmSB1hY&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cQu8KTcedgo&list=RDWNm5cmSB1hY&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cQu8KTcedgo&list=RDWNm5cmSB1hY&index=6


1. He usually _________________ to work by bus.

2. Tess ____________________ on the phone now.

3. Peter and Gina ___________________ hip-hop.

4. Mr. Andrews ____________________ fast food.

5. Be quiet! The baby ________________ in his bedroom.

6. Mary’s daughter ________________ in Boston at the moment

7. The film ____________ outstanding! You should watch it!

8. My father ________________ a documentary on TV.

9. I ___________________ working early in the morning.

10. They never __________________ attention to my words.

11. The train ___________________ at half past seven. 

12. I ___________________ now, my parents must be worried!

13. Water _______________ at 0ºC.

14. The water ________________ on the cooker! Turn it off!

15. Harry sometimes ________________ tennis at the club.

16. Betty _________________ the flute now. She’s rehearsing!

17. My students rarely _______________ a word in English!

18. It rarely _______________ in summer.

19. Look! It ________________ cats and dogs! We can’t go out now.

20. I never _________________ before 7.30.

21. Are you sure this dress _______________ me?

22. Susan usually_________________ her homework in her bedroom.

23. The Earth ______________ around the Sun. 

24. They _________________ difficulties at the moment.

25. Samuel always _______________ his homework before dinner 

but today he _________________ his Mum.

26. This week we __________________ on a trip to London.

27. Mary __________________ music and dancing.

28. We rarely ___________________ litter on the ground in London.

29. Alice ________ now _________ for you in the living room. 

30. The phone always _____________ when I ______________ a bath.

31. John ________________ an e-mail at the moment.

32. I _________________ rainy days!

33. David ________________ his hair every month.

34. Little Betty _______________ her drawing right now.

go

talk

love

not like

sleep

study

be

watch

hate

pay

leave

leave

freeze

boil

play

play

say

rain

rain

get up

suit

do

go

have

do /

help

go

enjoy

see

wait

ring / take

write

detest

cut

cut
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