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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 11. 05. – 15. 05. 2020

DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

BUDÍČEK…!!!...  Nové téma nemají pořád schváleno všichni žáci. Tvrdým spánkem spí Šárka a Vítek… 

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.
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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

Stránka 2 z 6



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. 

MATEMATIKA 

Úkol: Racionální čísla, opakování ze 7. třídy

1. Příklady vypracujte ručně na vytištěný pracovní list
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. 
5. U všech úloh bude vpravo nahoře uvedeno jméno, datum a třída, abych se v tom dokázal orientovat.
6. Digitalizace a zaslání se nevztahuje na příklady k přijímačkám od Cermatu a na modely jehlanu a 

kužele.

Pracovní list:

PL 7-33 Racionální čísla vše, sčítání, odečítání, násobení, dělení, zlomky, 7. tř.
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NĚMECKÝ JAZYK

-PS strana 80 – ke slovu chutnat
-učebnice – perfektum pravidelných sloves – list a nahrávka z přílohy
                  - tabulka 68, 2/68, 3/69
                   - PS 4/72 poslech a doplňování – nahrávka

CHEMIE

Str. 70,71 – Karboxylové kyseliny v domácnosti, přečíst a udělat poznámky = odpovědět na otázky, poslat 
zpět

1. Kde v přírodě se běžně vyskytuje kyselina citronová?
2. Jaké je využití kyseliny citronové?
3. Pod jakým symbolem ji můžeme najít na obalech potravin?
4. Jaký symbol má kyselina benzoová?
5. Jaké má využití?
6. Proč by potraviny konzervované kyselinou benzoovou neměli konzumovat děti do tří let?
7. Z čeho se získává kyselina palmitová?
8. Z čeho se získává kyselina stearová?
9. K čemu se obě kyseliny používají?
10. Která je nejjednodušší aminokyselina?
11. Jaké má využití?

ZEMĚPIS 

Str. 37 – Hospodářské sektory, přečíst, udělat poznámky = odpovědět na otázky a poslat zpět

1. Co představuje hospodářství (ekonomika)?
2. Co je cílem hospodářství?
3. Co je jedním z hlavních ukazatelů vyspělosti národního hospodářství?
4. Hospodářskou činnost dělíme na 5 sektorů, opsat všech 5 sektorů a co každý sektor zahrnuje
5. Kolik % obyvatelstva pracuje v priméru ve vyspělých státech?
6. Kolik % obyvatelstva pracuje v priméru v rozvojových státech?
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ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za provedení předchozího úkolu – poslechu, jak jste se s tím popasovali. Komu poslech
nešel spustit, tak jste mne informovali a já vám poslala zvlášť. Komu poslech činil trochu problémy, vůbec
nevadí, budeme dál trénovat.

 V přiloženém dokumentu vám zasílám  *ČTENÍ* - pochopení textu v anglickém jazyce a cvičení,
která navazují na text. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.
→ Co se týče hodnocení vašich úkolů – píši si k sobě malé poznámky (+) a hodnotím vaši snahu, váš
přístup, komunikaci, jak se vám to povedlo, aby vás to motivovalo. Pokud se něco nepovede, nevadí,
budeme trénovat. Důležitá je vaše snaha. 

      
Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  17.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

Téma z mluvnice je pouze orientační. Kdo půjde v pondělí 11.5. do školy, tak úkoly z mluvnice dělat nemusí,
budeme se tomu v týdnu věnovat. Kdo se konzultací nezúčastní, s tím se domluvím individuálně emailem na 
konkrétních cvičeních. V literatuře budeme pokračovat v učení na dálku, úkoly mi prosím i nadále posílejte 
všichni.
Pokud je v češtině téma, kterému nerozumíte, nebo ho prostě jen potřebujete procvičit, tak si ho, 
prosím, na pondělí připravte.
V učebnici kapitoly VZTAH PŘÍSTVKOVÝ, str. 91-92 a VĚTY S     PODMĚTEM, BEZ PODMĚTU A   
VĚTNÉ KKVIVALENTY str. 93-97 Pozorně si přečíst žluté odstavce a projít si cvičení z kapitol.

Literatura:

V příloze posílám prezentaci „Bohumil Hrabal“. Tentokrát je od Terezy Vinšové, pusťte si ji a udělejte si 
výpisky do literárního sešitu. Na jejím předposledním snímku je odkaz na ukázku, která je tentokrát 
z Literární výchovy a otázky k ní. Ty také připravila Tereza. Ukázku si přečtěte a na otázky písemně 
odpovězte. 
Odpovědi na otázky mi napište ve Wordu a pošlete do konce týdne ke kontrole (i Terka). Pak už nám 
bude zbývat jen jedna vaše prezentace.
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RODINNÁ VÝCHOVA

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – MÁME SE RÁDI, CHCEME LÁSKU, NA DĚTI MÁME ČAS

- učebnice str. 135 – přečíst

- úkol ze str. 135 – najít na internetu všechny možné druhy antikoncepce a přepsat si je do sešitu

OBČANSKÁ VÝCHOVA

GLOBÁLNÍ SVĚT – OHROŽENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- učebnice str. 68 – 69 – přečíst

- do sešitu přepsat následující poznámky

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

= vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

vývoje 

složky - > ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie

EKOLOGIE

= věda zkoumající vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím

Ekologické problémy:

- pomocí obrázků v učebnici (str. 68) nebo internetu doplň

napiš do sešitu i úkol ze str. 69 – Zjisti, který den je označován jak Den bez aut, a co je cílem této akce?

PŘÍRODOPIS

Opakování 

1. Vysvětli pojem symbióza?

2. Které rostliny osídlí jako první holou půdu (neobdělané pole)?

3. Vypracuj referát na téma VODA
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BOHUMIL HRABAL

Tereza 
Vinšová 

9.třída



Životopis

 narodil se 28.března 1914
 byl český prozaik
 byl české národnosti
 jeden z nejvýznamnějších a 

nejosobitějších spisovatelů druhé 
poloviny 20. století

 povoláním byl spisovatel, romanopisec, 
scenárista, básník-právník a autor

 zemřel 3.února 1997



Zajímavosti

 příčina jeho úmrtí byl pád z okna
 místo pohřbení je v Hradištku
 studoval na Karlově Univerzitě
 stal se nejpřekládanějším českým 

autorem 20. století
 stálý host a důležitý člen hospody U 

Zlatého tygra, čestný prezident 
hospodské přístolní společnosti zvané 
Zlatá Praha.



 ocenění:

             -Státní cena Klementa Gottwalda 
(1968)

             -Premio letterario Elba (1988)

             -Zasloužilý umělec (1989)

             -Cena Jaroslava Seiferta (1993)

             -Medaile Za zásluhy mZZ I. stupeň 
(1996)



Díla

 žánr: -novely, povídky, romány, 
žurnalistika, poezie

 nejznámější díla:

        -Obsluhoval jsem anglického krále

        -Příliš hlučná samota

        -Ostře sledované vlaky

        -Perlička na dně

        -Postřižiny

        -Svatby v domě





Ukázky

 Literární výchova pro 9.ročník

    -Utrpení starého Werthera…146

    -Obsluhoval jsem anglického krále…146
 Čítanka pro 9.ročník

    -Večerní kurs…37

    -Hostina…42



Ukázka

 Ukázka k dílu „Obsluhoval jsem 
anglického krále“:

- Od dvacátých do padesátých let prožívá svůj příběh od mládí snaživý a 
podnikavý muž, který touží po bohatství, po lásce a uznání ve své profesi a 
poznává život od vybrané společnosti a velkého světa po věznění a 
osamocení v opuštěném pohraničí, kde končí jako cestář. Existenciální téma 
autor nepojímá tragicky. Hlavnímu hrdinovi samota umožňuje zbavit se touhy 
po majetku a uznání, zbavit se lpění na nich a dojít ke svérázné, prosté 
filozofii života, kde se hořkostí a samotou platí za požitek krásy a svobody



Literární výchova (s modrým nápisem), str. 146: 

Obsluhoval jsem anglického krále

 Co každé ráno kontroloval pan hoteliér u 
zaměstnanců?

 V kolik se ráno scházeli?
 Co musel slíbit a opakovat po panu 

hoteliérovi?
 Co vše tam dělal za práci?
 Kde pracoval?



DĚKUJI ZA POZORNOST



 

7-33 Racionální čísla, sčítání, odečítání, násobení, dělení, zlomky, 43 př., 7.tř. 
 

1) (−11,6) + (−5,4) = 

2) 19,8 + (−4,3) = 

3) (−21,16) + 17,14 = 

4) 17,8 + 19,18 = 

5) 36,3 + (−12,1) = 

6) (−58,14) + (−12,46) = 

7) 11,6 + (−13,81) = 

8) (−5,6) − 3,4 = 

9) (−9,2) − 5,8 = 

10) 9,2 − (−5,8) = 

11) =  

12) =  

13) =  

14) =  

15) =  

16) =  

17) =  

18) =  

19) =  

20) =  

21) - 10,12 · (- 0,03) = 



22) (−0,2) · 12,001 = 

23) 2,36 · (−0,03) = 

24) 0,124 · (−0,002) = 

25) (−9,6) · (−3,7) = 

26) (−9,6) · 3,7 = 

27) 0,96 · (−3,7) = 

28) 6,2 · (−7,2) = 

29) (−62) · 7,2 = 

30) 6,2 · 0,72 = 

31) 0,02 · (−2,12) = 

32) 2,25 : (−0,5) = 

33) (−2,25) : (−0,5) = 

34) 4,37 : (−1,9) = 

35) (−4,9) : (−0,7) = 

36) (−25,3) : 1,1 = 

37) (−6) : 2,4 = 

38)   

39)   

40)   

41)   

42)   

43)   



Reading skills practice: A restaurant menu – exercises

A) Preparation
      Write the correct word in the boxes below the picture.

      Vyberte správné slovo z tabulky a napište do řádku pod obrázek.

pasta cheese
burger

ice cream grilled fish

fruit salad sausage omelette vegetable
s

cheese and
biscuits

chips roast chicken tomato
soup



Look at the menu and do the exercises to practise your reading skills.

Podívejte se na Menu, přečtěte, na jeho základě vypracujte cvičení.

1. Check your understanding: true or false
Circle True or False for these sentences.
Zakroužkujte Pravdu nebo Lež podle toho, zda jsou věty (ne)pravdivé.

1. Lunch is served for two hours only. True False

2. Dinner starts at 2:30pm. True False

3. Bread and butter come free with the starters. True False

4. The snacks are available for lunch and dinner. True False

5.      If you order a snack the salad and chips cost extra. True False

6. There are three flavors of ice cream. True False



you suggest?

2. Check your understanding: gap fill
Complete the gaps with the correct word from the box.
Doplňte vhodnými slovy z tabulky.

Italian Thai French English Iri
sh

German

                                                onion 
soup

                                                tea

                                                sausage                                                 cream coffee

                                                chicken and rice  
                                            
pizza

3. Check your understanding: recommendations
Recommend and write a dish or drink for these customers on the line below.
Doporučte a napište jídlo nebo nápoj, kteří zákazníci poptávají.

Grilled Fish and Potatoes Tomato Salad Vegetable Pasta

Mineral Water Cheese Biscuits Chicken
Sandwich

1.
I’m a vegetarian and I

w
ant a starter

but I don’t like soup. What starter                                                                                  

2.
I want a main course

bu
t I only have

£5 and I don’t like cheese. What do 
                                                                                 

3.

                                                                                 

4.

5.

                                                                                 

6.

                                                                                 

Doplňte:

It’s a really hot day and I need a cold drink. I only 

have £1, though. What can I have?

I don’t like eggs or cheese and I only have £4. 

What snack can I choose?

I want a dessert but I don’t like sweet things. 

What can I choose?

I really love seafood. Which main course do you 

suggest?



What would you order from this menu? ______________________________________________ .

What type of food do restaurants have in your country? _________________________________ .


	Slide 1
	Životopis
	Zajímavosti
	Slide 4
	Díla
	Slide 6
	Ukázky
	Ukázka
	Slide 9
	DĚKUJI ZA POZORNOST

