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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 27. 4. – 30. 4. 2020

MATEMATIKA 
Zadání domácích úkolů pro období od 27.4. – 7.5.2020

Úkol: Slovní úlohy na soustavu lineárních rovnic

1. Příklady vypracujte do sešitu.

2. Výpočty digitalizujte a to skenováním nebo vyfocením mobilem.

3. Vypočtené a digitalizované příklady mi zašlete na můj email.

4. Minulé úkoly, od začátku výluky vyučování, které jste vypracovávali do sešitu, také 
digitalizujte a potom mi úlohy také zašlete na můj email. U všech úloh bude vpravo nahoře 
uvedeno jméno, datum a třída, abych se v tom dokázal orientovat.

5. Digitalizace a zaslání se nevztahuje na příklady k přijímačkám od Cermatu a na modely jehlanu
a kužele.

OV-7. Určete čísla, pro která platí, že trojnásobek většího čísla je roven pětinásobku menšího čísla a 
polovina jejich součtu se rovná jejich rozdílu zvětšenému o 4.

OV-8. Určete čísla, pro která platí, že jejich součet je 30 a rozdíl jejich dvojnásobků je 40.

OV-9. Dvojnásobek menšího čísla je o 10 větší než větší číslo. Třetina většího čísla je o 1 menší než 
polovina menšího čísla. Určete obě čísla.

OV-10. Určete čísla, pro která platí: Dvojnásobek součtu je 48. Čtvrtina součtu se rovná třetině 
rozdílu.

OV-11. Jirka s Petrem byli v cukrárně. Jirka si koupil 6 lízátek a 4 čokoládové bonbóny a platil 36 Kč,
Petr si koupil 5 lízátek a 3 čokoládové bonbóny a platil 29 Kč. Kolik stálo lízátko a kolik čokoládový 
bonbón?

OV-12. Michal s Davidem byli v papírnictví, kde byl výprodej samolepek hokejistů Michal si koupil 6
malých samolepek, 10 velkých samolepek a platil 102 Kč. David si koupil 8 malých samolepek, 20 
velkých samolepek a platil 186 Kč. Kolik Kč stála malá samolepka a kolik velká?

OV-13. Jirka má dohromady 20 kuliček. Michal tvrdí, že má třikrát více červených než Jirka a naopak 
polovinu modrých. Kolik má Jirka červených kuliček a kolik modrých, jestliže Michal má 25 kuliček?

OV-14. Na parkovišti jsou zaparkována auta a autobusy. Kdyby přijelo ještě 5 aut, bude počet aut 
čtyřnásobkem počtu autobusů. Když naopak 10 aut odjede, bude jejich počet troj násobkem počtu 
autobusů. Kolik je na parkovišti aut a kolik autobusů?



DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

Nové zadání z     dějepisu, úvod:  

 Historie… je to, co se stalo, a to například před minutou, hodinou nebo včera.

 Historická událost… je něco, co významně ovlivnilo dějiny, co významně ovlivnilo vývoj světa.

 Historická osobnost… je někdo, kdo vykonal něco záslužného, objevného, něco, co ovlivnilo 
dějiny, posunulo je to jiným směrem. Je to také někdo, kdo se zapsal do historie výjimečnými 
znalostmi a schopnostmi, a to v oblasti vědy, techniky, sportu, umění apod.

 Historická událost není to, jestli včera někdo hrál na plejstejšnu nějakou hru a například 
prohrál…

Nový úkol tedy zní:

a) Vyberte si z historie jakoukoliv historickou událost nebo historickou osobnost a udělejte o této 
události nebo osobnosti power pointovou prezentaci na 15-20 snímků. K tomu vypracujte ve 
Wordu pracovní list, kde o této události nebo osobnosti položíte 6 -10 otázek, které případný 
posluchač vypracuje a nebo zodpoví na základě té prezentace. Otázky položte jako kvíz. To 
znamená, bude tam nabídka odpovědí a jenom jedna bude správná.

b) Vybrané téma nesmí být ze současných hodin dějepisu, tj. z učiva 7. a 8. třídy, které se probírá v 
současném školním roce 2019-2020.

c) Vybrané téma může být z dějepisu 6. a 9. třídy.
d) Prezentace a pracovní listy zašlete na moji emailovou adresu nejpozději do 22.5.2020.
e) Jak téma zpracujete, záleží jenom na vás, ale abych vám to uznal, tak to musí mít alespoň nějakou 

základní úroveň. Nesmí to být chudé ani přeplácané, musí to vystihnout podstatu věci, musí to být 
fakticky správně, musí to být zajímavé, pestré, graficky dobře a pěkně zpracované, používejte 
fotografie, mapy apod. Nepřekračujte počet 15-20 snímků a to proto, abyste se učili vystihnout 
podstatu věci.

f) Nikdo nesmí mít stejné téma, každý musí mít své, originální téma.
g) Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu nebo například v Libre Office, 

který lze volně stáhnout.
h) Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně.
i) Vybraná témata mi oznámíte emailem a začnete na nich pracovat, až vám je odsouhlasím. Jde o

to, že dva žáci si mohou náhodně vybrat stejné téma a tomu se tím zabrání. Kdo tedy pošle návrh 
na téma jako první, dané téma získá. Rozhodovat to bude ukázaný čas doručení v emailu. Jenom 
znovu opakuji, že si můžete zvolit vlastní téma.

Pokud by si někdo nevěděl rady, tak pro představu uvádím níže některá témata. Z     nich si   
můžete také samozřejmě vybrat:

1. Emil Zátopek, český atlet
2. Věra Čáslavská, česká gymnastka, hvězda dvou olympiád
3. Josef Masopust, český fotbalista, první český držitel Zlatého míče
4. Jarmila Kratochvílová, atletka, souvislosti, jaká byla doba, jak se trénovalo, jak pomáhali lékaři…
5. Jesse Owens, americký atlet, hvězda olympijských her 1936, kterému Hitler údajně podal ruku až 

v zákulisí
6. Bob Beamon a jeho skok do 21. století, kdy a kde se to odehrálo, kdo a kdy tento skok překonal 

atd.



7. Pelé, údajně nejlepší a nejslavnější fotbalista všech dob
8. Československá a později Česká fotbalová reprezentace od prvního zápasu až do současnosti, 

úspěchy a neúspěchy
9. Československá a později Česká hokejová reprezentace od prvního zápasu až do současnosti, 

úspěchy a neúspěchy
10. Sokol, česká tělovýchovná organizace, historie a současnost
11. Olympijské hry v Moskvě 1980 a jejich bojkot ze strany západních států, důvody, průběh, jak 

uspěli českoslovenští sportovci, jak se komunistické země zachovaly následně…
12. Olympijské hry v Mnichově v roce 1972 a atentát na izraelské sportovce
13. Korejská válka 1950-1953, role USA, OSN, Číny a SSSR
14. Vietnamská válka 1955-1975, role USA, Francie, Číny, SSSR
15. Karibská krize 1962 a hrozba III. světové války
16. Okupace Československa v roce 1968, důvody, průběh, důsledky
17. Okupace Maďarska v roce 1956, důvody, průběh, důsledky
18. Berlínská zeď, vznik, důvody, okolnosti, příběhy, pád zdi
19. Objev penicilinu a vše, co s tím souvisí, jak to bylo před objevem apod.
20. Otto Wichterle, světově proslulý český vynálezce kontaktních čoček
21. Václav Havel, dramatik, disident, vězeň, politik, prezident, jeho život
22. Revoluce 17.11. 1989 v Československu a následující devadesátá léta, která se někdy nazývají 

„divoký východ“. Je potřeba začít mnoho let před revolucí a najít důvody, proč k tomu nakonec 
došlo. Popsat rozčarování v devadesátých letech, příčiny, důvody. Rozdělení Československa…

23. Karel Gott, nejpopulárnější český zpěvák
24. Beatles, nejpopulárnější hudební skupina
25. Dobytí Měsíce Američany v roce 1969
26. Atentát na J.F. Kennedyho a Roberta Kennedyho
27. Rasismus v USA ještě v 60. letech 20. století
28. První použití jaderných bomb v historii lidstva, Hirošima, Nagasaki
29. Vítězství komunistů v Číně, Mao Ce-tung, Čankajšek, občanská válka, velký skok, hladomor, 

kulturní revoluce a jejich výsledky a počty mrtvých, proč vzniknul Taiwan…
30. Španělská chřipka v roce 1918-1920, velice aktuální téma
31. Egyptská říše
32. Starý Řím od založení až do roku 476
33. Staré Řecko
34. Inkové v Jižní Americe
35. Aztékové ve Střední Americe
To jsou jenom mé návrhy, které můžete použít nebo které mohou sloužit jako inspirace. Nebojte se 
zpracovat to, co vás zajímá a k čemu máte nějaký vztah. Na té první prezentaci jste ukázali, že to 
umíte.
Některá témata jsou bohatá na informace, tam musíte umět vybrat to důležité a některá témata jsou 
chudší a i tam musíte vybrat to důležité a podstatné, ale musíte zapojit i souvislosti, jako například 
téma Bob Beamon, k tomu se přidá mexická olympiáda 1968 a co tam bylo zajímavé a jak si vedli naši
sportovci apod. 

ZEMĚPIS

str. 30, 31- Islám, Hinduismus, Buddhismus
přečíst a udělat poznámky = odpovědět na otázky celou větou
          

Islám
- kdy vznikl islám



- kdo je hlavní postavou islámu

- kolik přibližně má islám ve světě stoupenců

- ve kterých krajinách je islám nejvíc zastoupen

- co je znakem islámu

- jak se nazývá bůh islámu

- jak se nazývá budova na modlení

- jak se nazývá hlavní kniha učení

Hinduismus
- co znamená, že hinduismus je polyteistické náboženství

- kde je rozšířené

- co je to zákon karmy

              Buddhismus
- jak se nazývá vůdce buddhismu

- jak se nazývá tibetská forma buddhismu

- jak se nazývá její duchovní vůdce

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřešte tento úkol:

V chladném ranním oparu odcházíte z domu a branka funguje tak, jak má – na zmáčknutí kliky se 
otevře, po zavření a puštění kliky zůstane zavřená. Odpoledne se vracíte a říkáte si, který lump zase 
nezavřel... A ejhle, ono zavřít nejde. Ani po stisknutí kliky nezaleze ocelový jazýček natolik, aby 
prošel kolem hliníkového rámu. Branka je také z hliníku. Kde je problém?

Prosím vás také o informaci, jestli v PC máte kameru, jestli máte sluchátka a mikrofon, abychom 
mohli 4.5. zahájit výuku on-line. Vždy v pondělí a ve středu od 7.30 do 8.15 hodin, tak jak máme 
hodiny fyziky. Tuto informaci mi pošlete emailem na adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz nejpozději
do 29.4. 

Odpověď mi zašli emailem. Děkuji. 
Petr Halada

PŘÍRODOPIS

Na internetu nebo z učebnice napsat  všechny NP, CHKO, PR v ČR.
Opakovat paleontologii.

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


OBČANSKÁ VÝCHOVA

HOSPODAŘENÍ – PRÁVNÍ SUBJEKTY PODNIKÁNÍ

- učebnice str. 64 – 66 – přečíst

- do sešitu přepsat následující poznámky

PODNIKÁNÍ

= soustavná činnost prováděná podnikatelem nebo skupinou osob pod společným jménem za účelem 

dosažení zisku

Živnostenské oprávnění 

- listina, která podnikatele opravňuje k vykonávání určitých činností v souladu se zákonem 

(živnostenské právo)

Právní úprava podnikaní

- podmínky pro podnikání upravuje stát prostřednictvím zákonů a předpisů

Živnostenský zákon

= podnikání fyzických osob na základě živnostenského oprávnění

Obchodní zákoník

= podnikání právnických osob zápisem do obchodního rejstříku

Podmínky pro podnikání:

- 18 let

- způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost

- doklad, že nemáme žádné nedoplatky

CHEMIE

Výuku chemie po mě přebírá paní učitelka Petrovová zuzana.petrovova@zsmskamyknv.cz

 vyplňte pracovní list v příloze a pošlete zpět do 30.4. na email 
zuzana.petrovova@zsmskamyknv.cz – odpovědi na otázky najdete v učebnici na straně 66– 67,
téma kyslíkaté deriváty uhlovodíků

mailto:zuzana.petrovova@zsmskamyknv.cz
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ANGLICKÝ JAZYK

Chtěla bych Vám všem poděkovat za spolupráci v hodinách aj a popřát Vám hodně zdraví a úspěchů. 
Od příštího týdne Vám bude posílat úkoly již nová paní učitelka paní Veronika Chalupová, proto úkoly
od příštího týdne posílejte na nový email veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz 

 Do 30.6. splňte 400 bodů v duolingu

NĚMECKÝ JAZYK

8.lekce
- PS strana 80, ke slovu sammeln
- učebnice strana 67 – pročíst a prohlédnout
Učebnice 1/68 – poslech, napsat odpovědi  ( b,c) Sie nimmt…..mit. To, co si bere s sebou musí být ve 
4. pádě – pro množné číslo je to člen die jako u 1. pádu.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici na str. 86 je SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ.
U cv. 86/1 se pokusíte o grafický rozbor 4 vět. Vezměte si na pomoc obě tabulky s větnými členy, 
které jsme vám posílala. Věty napište v ruce čitelně na formát A4 naskenujte je a do konce týdne mi 
pošlete. Já je opravím a vrátím. Nebude to na známky, jen mi jde o to, že jste látku zvládli. První větu 
máte tady jako příklad, 4 další napište.

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


Ze cv. 86/2 také napište čitelně v ruce (počítač by vám to opravil) prvních 7 vět, také naskenujte a 
pošlete do konce týdne. To bych ráda oznámkovala a známku započítala do semináře z ČJ, protože tam
nemáme žádné známky.

Literatura:
V příloze posílám prezentaci „Divadlo Semafor“. Tentokrát je od Nikoly Svobodové a také je velmi 
zdařilá, pusťte si ji a z divadla Semafor si udělejte výpisky do literárního sešitu. Na jejím posledním 
snímku je odkaz na ukázku, kterou si pusťte a otázky k ní. Ty také připravila Nikola. 
Odpovědi na otázky mi napište ve Wordu a pošlete do konce týdne ke kontrole (Nikola nemusí, už 
je napsala). V dalších týdnech budeme takto pokračovat s vašimi dalšími prezentacemi. Jsou pěkné a 
daly vám určitě spoustu práce, tak ať si je neprohlížím jen já.



Divadlo Semafor

Svobodová Nikola

9.třída



• Semafor je divadlo v Praze, založené 31. 
října 1959

• Je spjaté především se jmény Jiřího 
Suchého a Jiřího Šlitra

• Jeho nynější sídlo je v ulici Dejvická v 
Praze, v blízkosti stanice metra Dejvická

• V druhé dekádě 21. století v divadle hraje 
okolo padesáti herců



Historie divadla

• Divadlo bylo založeno roku 1959 skupinou divadelníků a hudebníků soustředěných 
kolem Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra

• Jeho název je de facto akronym, který byl původně odvozen od slov SEdm MAlých 
FORem

• To mělo vyjadřovat původní úmysl zakladatelů věnovat se co nejširšímu spektru 
uměleckých žánrů, těmito formami byly myšleny: film, poezie, jazz, loutky, tanec, 
výtvarné umění a hudební komedie (jindy bývá uváděno poezie, kabaret pro děti, 
divadlo oživlých rekvizit a škrobených hlav, pantomima, výtvarné umění, film a 
hudební komedie). 

• V prvých dvou sezonách se v souladu s touto myšlenkou Semafor prezentoval i 
jazzovými koncerty, výstavami spřízněných výtvarníků, kombinací činoherního, 
loutkového a černého divadla, pásmy poezie a scénického tance



Historie divadla

• Původně toto divadlo hostovalo 
v tehdejším divadle Ve 
Smečkách, nynějším Činoherním 
klubu, ale v roce 1961 se muselo 
pod záminkou údajného 
havarijního stavu budovy a 
nutnosti adaptace přemístit. 

• Následovala více než roční 
anabáze po 13 různých místech 
mimo pražské divadelní 
centrum, během níž Semafor 
uváděl jednak starší repertoár, 
jednak nová pásma písniček 
(např. Zuzana je zase sama 
doma) 

• Publikum sice neztratil, ale 
kočovná existence vyvolala krizi 
v souboru, z něhož odešly 
populární pěvecké hvězdy (W. 
Matuška, E. Pilarová, K. Štědrý) 
do existenčně jistějšího Rokoka



Historie divadla

• Po několika přechodných místech se v roce 1995 usídlilo v podzemních 
sálech Hudebního divadla Karlín

• Po povodních v roce 2002 došlo k dalšímu přesunu a divadlo od roku 2005 
působí v Dejvické ulici, naproti současnému sídlu divadla Spejbla a Hurvínka 



1959–1969 tzv. „zlatá éra Semaforu“

• První hrou Semaforu se stala hudební komedie Člověk 
z půdy

• Autorem libreta byl Jiří Suchý, Jiří Šlitr opatřil písňové 
texty Jiřího Suchého hudbou

• Titulní postavu spisovatele Antonína Sommera v ní 
alternovali Miroslav Horníček a Miloš Kopecký 
(později František Filipovský), dále hráli např. Karel 
Štědrý, Waldemar Matuška, Pavlína Filipovská a Jiří 
Suchý

• Představení doprovázel orchestr divadla Semafor pod 
vedením Ferdinanda Havlík



• Na jaře 1962 odešlo ze Semaforu 
několik významných představitelů, 
neboť Jiří Suchý měl představu 
komornějšího a autorského divadla

• Jeho partner Jiří Šlitr se poprvé 
objevil po jeho boku i na pódiu a 
vzniklo pravděpodobně 
nejslavnější představení Semaforu, 
kabaret Jonáš a tingl-tangl (1962)



• Roku 1972 měla premiéru hra Kytice, nejhranější hra 
Semaforu vůbec

• Nejznámější hry z této doby jsou Dr. Johann Faust 
Praha II Karlovo nám. 40 (1982) a Jonáš dejme tomu v 
úterý (1985)

• V roce 1974 vytvořil samostatnou skupinu v rámci 
Semaforu i Josef Dvořák

• Se svou novou skupinou uvedl hru Má hlava je včelín

• Hru napsal společně s Pavlem Fialou, režíroval ji 
filmový režisér Evald Schorm

• S Jiřím Suchým ještě rok dohrával hru Elektrická 
puma, než jejich spolupráce skončila



1990–současnost

• Po roce 1990 se rozhodl Jiří Suchý vrátit Semaforu jeho původní poetiku a 
proto požádal, aby skupiny M. Šimka a J. Dvořáka divadlo opustily

• Nejvýraznějšími inscenacemi 90. let byly pokusy o komorní muzikál, dávající 
prostor Jitce Molavcové

• Do Semaforu se vrátil jako režisér L. Smoljak



Miloslav Šimek

• 7. března 1940 Praha – 16. února 2004 Praha

• Byl český komik, humorista a spisovatel, který 
proslul zejména jako partner Jiřího Grossmanna

• Do povědomí veřejnosti se dostal v době, kdy 
Československá televize pod režijním vedením 
Jána Roháče začala uvádět jejich semaforské 
pořady a hudební vydavatelství Panton začalo 
vydávat jejich gramofonové desky



Některé inscenace divadla Semafor

• ACH TA LÁSKA NEHEZKÁ -1991 

• NIŽNÍ NOVGOROD -1992 

• KAPITÁNE, KAM S TOU REVUE -1994 

• VÍKEND S KRAUSOVOU -1995 

• SKLENĚNÉ PRKNO -2016 

• ŠEST ŽEN (2017) -2017 

• MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD -2018 

• ME TOO -2018 



Někteří bývalí členové divadla Semafor

• Jiří Šlitr

• Ferdinand Havlík

• Vladimír Hrabánek

• Jiří Grossma

• Zuzana Burianová

• Dagmar Patrasová

• Josef Dvořák

• Karel Gott



Ukázka z divadelní hry: Co je v módě v Novgorodě

• Odkaz na ukázku: https://www.youtube.com/watch?v=5D8uxZvft2w

• Kolik lidí zpívalo v ukázce, popřípadě kolik mužů a kolik žen?

• Jaký pocit máte z této ukázky, přijde vám spíš vážná nebo vtipná?

• Jak zněl refrén v ukázce?

• Jaké povolání si myslíte, že vykonával muž, který seděl vzadu za ženami na židli?

• Vyberte si jednu osobu a řekněte o čem zpívala

https://www.youtube.com/watch?v=5D8uxZvft2w


9.třída_CH  - 8_úkoly pro domácí přípravu žáků_18.týden_27.4.-30.4.2020

1. K čemu se používal éther?

2. K čemu se používá ředěný formalin?

3. Co to je aspartam?

4. K čemu se používá aceton?
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