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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 18. 05. – 22. 05. 2020

MATEMATIKA 

Úkol: Celá 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:

9. třída, PL 7-23 Celá čísla Opakování, 22 př., 7. třída, ZADÁNÍ

NĚMECKÝ JAZYK

- slovíčka v PS strana 80 ke slovu schmecken
- učebnice 4/69 poslech a doplnění
- PS 4a/72 – podle úvodní strany v učebnici
- PS 4b/73 použij slovník nebo překladač
- list 50



DĚJEPIS 

Poznámka – téma nového úkolu mají již všichni vybrané a schválené….

Nový úkol 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.

CHEMIE 

Str. 72 -73  Proč zralé ovoce voní,  přečíst a udělat poznámky = odpovědět na otázky.

1. Co jsou estery a jak vznikají?

2. Co tvoří estery mastných kyselin (palmitové, stearové, olejové) s glycerolem?

3. Co jsou emulgátory a ve kterých potravinách je můžeme najít?

4. Ve kterých lécích je obsažena kyselina acetylsalicylová?

5. Co znamená, že lék má analgetický účinek? (není to v učebnici, zkuste to najít na internetu, 
stačí stručná odpověď)



6. Co znamená antipyretický účinek? (zase musíte hledat na internetu, stručná odpověď)

7. Jaké je využití esteru kyseliny dusičné a glycerolu?

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
Téma z mluvnice je pouze orientační. Konkrétním cvičením se budeme věnovat při konzultačních 
hodinách.
V učebnici kapitola SOUVĚTÍ PODŘADNÉ str. 104 – 114

Literatura – nadále probíhá výuka na dálku:
V příloze posílám prezentaci „Josef Škvorecký“. Tentokrát je od Elišky Pospíšilové, pusťte si ji a 
udělejte si výpisky do literárního sešitu. Na jejím posledním snímku je opět odkaz na ukázku, která je 
i tentokrát z Literární výchovy a otázky k ní. Ty také připravila Eliška. Ukázku si přečtěte a na otázky 
písemně odpovězte. 
Odpovědi na otázky mi napište ve Wordu a pošlete do konce týdne ke kontrole (i Eliška). 

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za provedení předchozího úkolu – čtení, pochopení textu. 

V  přiloženém dokumentu  vám zasílám  *VOCABULARY* -  úkoly,  kde  slovíčka  procvičíte.  Pro
někoho to bude opakování, pro někoho nová slovní zásoba. K ruce si vezměte slovníky. Instrukce, jak
vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.  

*Pokud  budete  chtít  pokračovat  v Duolingu a  zlepšovat  se,  pokračujte.  Práce  v něm  je  nyní
dobrovolná. Upozorňujte mne e-mailem, že v něm pracujete, zkontroluji a budu si psát +.   

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  24.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ZEMĚPIS  
Str. 38  Zemědělství - přečíst a odpovědět na otázky, poslat zpět

1. K čemu především slouží zemědělství?

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


2. Hlavním faktorem zemědělství je půda. Jak dělíme zemědělskou půdu? (jsou 3 typy)
3. Na co je zaměřeno samozásobitelské zemědělství?
4. Pro které oblasti je typické?
5. Stručně charakterizuj žďárové zemědělství.
6. Charakterizuj krátce závlahové zemědělství.
7. Na co se zaměřuje zemědělská produkce ve vyspělých zemích a co zvyšuje její produktivitu 

práce?
8. Charakterizuj plantážnictví.

FYZIKA

V tomto týdnu prosím odpověz na tyto otázky:

1. Který ze slavných francouzských spisovatelů již v 19. století ve svých dílech předpovídal lety 
na Měsíc? 

2. Jakou formu má palivo v kosmických lodích?
3. Jak se jmenovala první ruská družice? 
4. Které zvíře absolvovalo jako první let na oběžné dráze? 
5. Který stát vyslal do vesmíru prvního kosmonauta a jak se jmenoval? 
6. Která typ ruské rakety létá od 60. let až do současnosti a používá se k přepravě posádek a 

nákladů na mezinárodní orbitální stanice? 
7. Jak se jmenoval americký kosmický program letů na Měsíc v letech 1967 až 1972?  
8. Proč musí mít kosmonauti na sobě skafandr i po dobu pobytu na kosmické lodi? 
9. K čemu sloužili vesmírné stanice SOLJUT?  

Odpověď mi zašli emailem. Děkuji. 

PŘÍRODOPIS

Opakování

1.Richterova stupnice popisuje intenzitu a následky 1.vrásnění
                                                                                    2.zemětřesení

2.Humus je :                                                               1.podzolová půda
                                                                                    2.rozložený organický materiál v půdě



3.Otřesy zemské kůry zaznamenává přístroj             1.seismograf
                                                                                   2.polarograf

4.Který zdroj metanu je ovlivněn lidskou
  činností                                                                  1.vulkanická činnost
                                                                                 2.tlení zbytků organismů

5.Který geologický děj nepatří mezi vnitřní
   Geologické děje                                                    1.zvětrávání
                                                                                  2.zemětřesení

6.Sestav potravní řetězec

7.Kdo byl Charles Darwin?



JOSEF 
ŠKVORECKÝ 

1924-2012



ŽIVOT 

• byl česko-kanadský spisovatel-
prozaik, esejista, překladatel a exilový nakladatel

• 27. září 1924 Náchod – 3. ledna 2012 Toronto

•  Po maturitě na gymnáziu v Náchodě pracoval jako pomocný dělník 
v náchodské továrně a později v Novém Městě nad Metují

• Na univerzitu mohl nastoupit až po skončení války, kdy byly vysoké 
školy zase otevřeny

• Nejprve krátce studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v 
Praze, pak přestoupil na filozofickou fakultu – 
obor angličtina a filosofie

• Na umístěnku působil jako učitel na středních školách 
v Broumově a Polici nad Metují a Vyšší sociální škole v Hořicích v 
Podkrkonoší

• Roku 1951 získal doktorát 



ŽIVOT 

•  Spisovatelem z povolání se stal roku 1963

• V roce 1958 se oženil se svou přítelkyní Zdenou Salivarovou

• Spisovatelem z povolání se stal roku 1963

• V lednu 1969 se stal předsedou redakční rady měsíčníku Plamen 
(Plamen byl časopis pro literaturu a umění, který vycházel měsíčně v letech 
1959–1969)

• V roce 1969 odjel do USA, kde přednášel na mnoha univerzitách 

• S manželkou se rozhodl zůstat v exilu a usadil se v Torontu 

•  V roce 1971 společně s manželkou Zdenou založil tzv. 'nakladatelství 68,

• V roce 1978 byl společně se svojí ženou zbaven československého státního 
občanství

• Roku 1990 byl společně se Zdenou Salivarovou poctěn Řádem Bílého lva za 
zásluhy o českou literaturu ve světě



DÍLO 

• Jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků

• Detektivní trilogie:

• Smutek poručíka Borůvky 

• Konec poručíka Borůvky 

• Návrat poručíka Borůvky 

• Tankový prapor

• Mirákl 

• Zbabělci 

• Velká trojka 



DÍLO

• Tankový prapor: satirický a groteskní román o vojenské službě v 50. 
Letech

• Lvíče:1969, román s detektivní zápletkou z pražského uměleckého 
prostředí 60. Let

• Zbabělci: generační román, konec války ve východočeském 
maloměstě-hlavní postavou je Danny Smiřický

• Konec nylonového věku: období po únoru 1948, Danny je profesor 
angličtiny 

• Prima sezóna: příběhy z období války, Danny je gymnazista

• Mirákl: 50. a 60. léta, Danny je účastníkem Pražského jara a svědkem 
srpnové okupace  

• Sedmiramenný svícen: židovská tématika



LITERÁRNÍ VÝCHOVA (S MODRÝM NÁPISEM) STR. 108

ZBABĚLCI  (OTÁZKY JSOU ZE STRAN 108-109)

• Kdy se děj odehrává?

• Které postavy zde vystupují?

• Jak se jmenuje dívka z příběhu?

• Kam si spolu později šli sednout? 

• Jakým jazykem mezi sebou mluvili?



 

7-23 Písemná práce, Celá čísla – Opakování, 22 př., 7.tř. 

 

1) 17 + (−2) − 15 + (−23) = 

 

2) (−18) − 12 − (−22) + 21 = 

 

3) (−7) − (−13) + (−12) + 17 = 

 

4) 12 + (−14) − (−22) − (−13) = 

 

5) 14 · (−2) + [(−25) + 15] = 

 

6) 4 · (−7) + [96 : (−8)] = 

 

7) 81 : (−9) − [(−3) + 17] = 

 

8) 10 + [28 − (−7)] · 15 = 

 

9) 24 − [12 + (−8)] : 2 = 

 

10) 36 + [(−192) : 8 + (−14)] = 

 

11) [12 − 18 · (−4)] : [3 · (−7)] = 

 

12) (−17) · (7 − 42 : (−6)] = 

 

13) [64 − 13 − (−12)] : [21 − (−13) − 41] = 

 

14) [19 − 72 − (−26)] · [27 − 14 − 33] = 

 

15) [86 − (−42) − 12] : [29 − (−11) − 44] = 

 

16) 3 · (−18) − 396 : (−18) = 

 

17) [(−15) · 3 − (−3) · 25] : 6 = 

 

18) (−18) : 6 − (26 · 9 : 3) = 

 

19) (−12) · [6 − 36 : (−3)] = 

 

20) [13 · (−5) − 6 · (−5)] : (−5) = 

 

21) (12 · 7 − 7 · 6) : (−6) = 

 

22) (14 · 3 − 3 · 35) : (−7) = 



Vocabulary: Jobs

1A. Check your vocabulary: picture matching

Write the correct job in the box below the picture.
Napište správné profese do řádků po obrázky.

receptionist cleaner shop assistant nurse doctor engineer

office worker teach
er

hairdress
er

lawyer police officer

2A. Check your vocabulary: gap fill

Write the name of a job to complete the sentences.
Doplňte do vět správné profese.

1
.

A                                   and a                                   work in a hospital or clinic and take care of you 
when you are ill.

2
.

An                                   designs and builds large buildings or bridges.

3
.

A                                   keeps an office, school or hotel clean and tidy.

4
.

Someone who works in a school classroom and helps students is called a                                  .

5
.

A person who works in a court and can help people on trial is called a                                  .

6
.

Someone who cuts and styles your hair to make it look good is called a                                  .

7
.

Someone who helps you in a shop when you want to buy something is called a                                  .

8
.

A person who works to stop crime is a                                  .

9
A                                   works at the front desk of a building and welcomes visitors and answers the 



. phone.

1
0
.

An                                   works for a company and usually uses a computer and phone.

1B. Check your vocabulary: picture matching

Write the correct job in the box below the picture.
Napište správné profese do řádků pod obrázky.

mechanic manager driver workman reporte
r

carpenter

vet handyman cook            
waitress

pilot flight
attendant

 

2B. Check your vocabulary: gap fill

Write the name of a job to complete the sentences.
Doplňte do vět vhodné názvy profesí.

1. A                                         brings us drinks on an airplane.

2. A                             flies a plane. On many planes there are at least two.

3. If you have an animal that is sick, a                                  can help you.

4. If you like working in the kitchen, you might want to work as a                                          
.

5. If a window breaks in your home, you can call a                          to come and fix it.

6. My car isn't running well so I will take it to the                                    .

7. I'm hungry! I hope the                               comes with our food soon!

8.  If you have problems at work, you can speak to the                           to ask for help.

9. A                            used wood to make our table.

10. That                             is putting in windows in the new building.

3. What job would you like to do in the future? Why?



                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        



List 50 – perfektum sloves

Přelož:

maloval jsem-

nakupovali-

dělali jste-

vařil jsi-

navštívila-

telefonovala jsem-

chutnalo-

cestovali jsme-

Doplň příčestí minulé:

Ich habe Tee --------------.

Die Mutter hat ein Auto ---------------.

Der Onkel hat einen Papagei ----------------.

Du bist viel -------------------.
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