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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 25. 05. – 29. 05. 2020

DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

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

Bohužel práci k hodnocení zatím zaslala jenom Tereza a úkol má splněný a schválený. Co ostatní…??? 
Termín je 22.5.2020…!!! Prázdniny začínají až 1.7.2020…!!!

MATEMATIKA 
Zadání domácích úkolů pro období od 25.5. – 29.5.2020

Úkol: Odmocniny, opakování z 8. 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 8-16 Odmocniny, výrazy se zlomky, složitější, 8. Třída

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za rychlost a provedení předchozího úkolu – vocabulary. Bohužel někteří nepracují
nebo  úkoly  neposílají  v termínech  (bez  vysvětlení).  Zkuste  prosím  napravit,  aby  se  nemnožily  „N“
(=nezpracováno/nedodáno) u vašich jmen. Většina z vás spolupracuje výborně a vám se množí „+“ plusy.
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V přiloženém dokumentu vám zasílám *GRAMMAR* - úkoly, kde si gramatiku procvičíte. Mělo by to být
pro Vás opakování. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.  

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  31.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
Téma z mluvnice je pouze orientační. Konkrétním cvičením se budeme věnovat při konzultačních hodinách.
V učebnici kapitola STAVBA TEXTOVÁ str. 129 – 136

Literatura – nadále probíhá výuka na dálku:
Prosím, o zaslání všech zbývajících odpovědí na otázky z prezentací, které jsme doposud probírali a které jste
ještě nezaslali. (Kdo má splněno, úkol se ho netýká) 
Odpovědi na otázky mi napište ve Wordu a pošlete do konce týdne.

NĚMECKÝ JAZYK

- PS 80 – ke slovu překrásný
- učebnice 5 a, b/73  cvičení a) je podle poslechu, b) nemusí být podle pravdy -napiš na papír a pošli nebo      
přines 27.5.
- PS 5,6/73 doplňovat tvary slovesa haben, příčestí minulého, ve cvičení 6 celý tvar perfekta

Ve středu 27.5.2020 prosím  děti, aby přinesly  vyplněné pracovní sešity a hotové listy do školy. Předají 
v hodině paní učitelce Barhoňové, já si je od ní vezmu. Stejným způsobem opravené vrátím v pondělí 
1.6.2020. Pokud někdo nějaké úkoly posílal e- mailem a já jsem mu opravené vrátila, nemusí tisknout a nosit.

CHEMIE

Str.74 – 75  Soli v čínské kuchyni – odpovědět na otázky
1. Co se dělá z octanu hlinitého?
2. Jaké je použití benzoanu sodného?
3. Jaký je potravinářský symbol glutamanu sodného?
4. Pod jakým názvem ho zná čínská kuchyně?
5. Glutaman sodný je také příčinou tzv. syndromu čínské restaurace. Jak se to u citlivých jedinců 

projeví?

Str. 76 – 77  Co je vlastně mýdlo?
1. Odkud a kdy pocházejí první záznamy o výrobě mýdla?
2. Co je hlavní složkou mýdla?
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3. Co jsou detergenty a v čem jsou obsaženy?
4. Kdo patřil mezi první výrobce mýdla v 19. století?

ZEMĚPIS

Str. 40 – 41 Rostlinná výroba
1.  přečíst pozorně text, růžovou tabulku na str. 41 dolů napsat do sešitu nebo na papír a podtrhnout ty 

rostliny, které se pěstují u nás v České republice. 

2. Ze všech zemědělských plodin jsou nejvýznamnější obilniny. Hlavní obilnářské oblasti na Zemi se 
nazývají světové obilnice a je jich pět. Vypiš, které to jsou a jaké obilniny se tam pěstují.

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřeš tento pokus:

V jaké hloubce pod vodovodním kohoutkem se rozpadá pramínek vody na kapičky? Jak to závisí na průtoku 
vody? Jedná se o experiment snadno proveditelný doma. Pramínek vytékající z vodovodu se obvykle ustálí. 
Posuzuj očima, v jaké vzdálenosti od kohoutku se pramínek začne dělit na kapičky a průtok vody postupně 
zvyšuj a pozoruj změnu. 

Výsledky měření s komentářem mi zašli emailem. Děkuji. 

PŘÍRODOPIS

 Mineralogie – Geologie

Zápis do sešitu: Objev fosilních paliv uhlí, ropy, zemního plynu dali lidské společnosti obrovské zdroje 
energie. To umožnilo lidstvu nevídaný rozkvět. Lidstvo se v 19 a 20. Století posunulo zásadní způsobem 
vpřed. Došlo ke změně životního stylu a prodloužení lidského života. Uhlík obsažený ve fosilních palivech se
při spalování neztrácí, ale v podobě oxidu uhličitého se přesouvá z podzemí do zemského obalu. Oteplení 
Země vzrostlo o 1 stupeň Celsia a globální oteplení se stalo realitou.

Vyjmenuj fosilní paliva
Jak škodí spalování fosilních paliv přírodě?

Zapsat do sešitu.
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OBČANSKÁ VÝCHOVA

GLOBÁLNÍ SVĚT – PŘÍLIŠ MNOHO LIDÍ – PŘÍLIŠ MNOHO PROBLÉMŮ

- učebnice str. 70 – 72 – přečíst

- z těchto stran vyhledej co je to ekologická stopa a zapiš do sešitu

- napiš do sešitu i úkol ze str. 72 – Zopakuj si, které národní organizace se skrývají pod zkratkami 

OSN, NATO, UNICEF, UNESCO, WHO. A co je jejich cílem?

RODINNÁ VÝCHOVA

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ

- učebnice str. 136 – 137 -  přečíst
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GRAMMAR IN USE

  QUESTION TAGS

You can use have you? /  is it? / can´t she? etc. at the end of a sentence. = These 
„mini-questions“ are question tags.
Můžete použít have you? / is it? / can´t she? atd. na konci věty. = Tyto „mini otázky“ se nazývají 
tázací dovětky. Že ano/ že ne?

Positive sentence → negative question tag.

Negative sentence → positive question tag

1

IT´S A BEAUTIFUL DAY, ISN´T IT?

To je nádherný den, že ano?

YES, IT´S PERFECT.

Yes, it´s perfect.
Yes, that´s right.
Yes, I think so.
Yes, very nice.
Yes, probably.

It´s a beautiful day, isn´t it?
Kate lives in London, doesn´t she?
You closed the window, didn´t you?
Those shoes are nice, aren´t they?
Tom will be here soon, won´t he?

No, it´s my mother´s.
No, I haven´t.
No, she doesn´t.
No, I´m never late.

That isn´t your cat, is it?
You haven´t met my mother, have you?
Helen doesn´t go out much, does she?
You won´t be late, will you?



1. Complete these sentences with a question tag. 
Doplňte tyto věty tázacím dovětkem.

1. It´s a beautiful day, ___________________? Yes, it´s perfect.

2. These flowers are nice, _______________? Yes, what are they?

3. Jane was at the party, ________________? Yes, but I didn´t speak to her.

4. You´ve been to Paris, ________________? Yes, many times.

5. You speak German, _________________? Yes, but not very well.

6. Martin looks tired, ___________________? Yes, he works very hard.

7. You´ll help me. ______________________? Yes, of course I will.

 2. Complete these sentences with a question tag, positive or negative.
             Doplňte tyto věty tázacím dovětkem, pozitivní nebo negativní.

             1. You haven´t got a car, ________________? No, I can´t drive.

   2. You aren´t tired, _____________________? No, I feel fine.

   3. Lisa is a very nice person, ______________? Yes, everybody likes her.

   4. You can play the piano, ________________? Yes, but I´m not very good.

   5. You don´t know Mike´s sister, _____________? No, I´ve never met her.

   6. Sarah went to university, _______________? Yes, she studied psychology.

   7. The film wasn´t very good, ______________? No, it was terrible.

   8. Anna lives near you, ________________? That´s right. In the same street.

   9. You won´t tell anybody what I said, _______________? No, of course not.

           10. You enjoyed the party, _______________?

           11. He must do it, ____________________?

           12. I should call her, __________________?

 13. You don´t smoke, _________________?

    


