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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 01. 06. – 05. 06. 2020

DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

Prodlouženo do 5.6.2020.

Poznámka – téma nového úkolu mají již všichni vybrané, schválené a splněné, kromě viz níže.

Budíček…!!!! 

Matyldo a Šárko, co děláte celý den…??? Nechápu, co svým jednáním sledujete…??? 

MATEMATIKA 

Vypočítejte:

89-39. Vodojem se naplní menším čerpadlem za 30 hodin, středním čerpadlem za 24 hodin a velkým 
čerpadlem za 20 hodin. Za kolik hodin se vodojem naplní, jsou-li zapnuta všechna čerpadla?
Výsledek: za 8 hodin

89-40. Jeden malíř pokojů vymaluje školu za 7 dní, druhý za 6 dní. Protože bylo třeba školu 
vymalovat za 2 dny, byl přizván ještě třetí malíř a pracovali všichni současně. Za kolik dní by tento 
malíř vymaloval školu sám?
Výsledek: za 5 a ¼ dne

89-41. Jedna kotelna vytápí dvě různé budovy. Kdyby se vytápěla pouze první budova, vystačí zásoba
paliva na 24 dní. Bude-li se vytápět pouze druhá budova, pak zásoba vystačí jen na 16 dní. Na jak 
dlouho vystačí zásoba paliva, když se budou vytápět obě budovy, ale vytápění druhé budovy začne o 
4 dny později?
Výsledek: 12 dní

1. Příklady vypracujte do sešitu.
2. Výpočty digitalizujte a to skenováním nebo vyfocením mobilem.
3. Na každý list vpravo nahoře uveďte jméno, třídu, datum.
4. Vypočtené a digitalizované příklady mi zašlete na můj email.
5. 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.
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CHEMIE

Str. 78 – 79 Tuky hodné a zlé, přečíst a odpovědět na otázky.

1. Které choroby nazýváme civilizační choroby a co je jejich příčinou?
2. Co jsou lipidy a které látky mezi ně patří?
3. Jak a kde vznikají tuky?
4. Živočišné tuky někdy označujeme jako „zlé“ (škodlivé) tuky. Proč?
5. Co patří mezi kapalné tuky?
6. Nenasycené tuky nazýváme „hodné“ (zdravé) tuky. Proč?

Str. 80 – 81 Svět lipidů kolem nás

7. Tuky nemůžeme úplně vyloučit z potravin. Naše tělo tuky v určitém množství potřebuje. Jaký 
pozitivní vliv mají tuky pro naše tělo?

8. Co jsou margaríny?
9. Jakou funkci mají rostlinné a živočišné vosky?

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
v  přiloženém  dokumentu  vám zasílám  *POSLECH* -  konverzaci  v  anglickém jazyce  a  cvičení,  která
navazují na poslech. Poslech - MP3 - je vložena do pracovního listu, 2x kliknete na ikonu, poté se otevře
okno a kliknete na „otevřít". Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v textu. 

      

Poslech si pouštějte několikrát, dělejte si pauzy. Vracejte si zpět, pokud neporozumíte.
POKUD VÁM POSLECH NEPŮJDE OTEVŘÍT (někomu šel pustit,  někomu ne), NAPIŠTE MI E-
MAIL, POŠLU VÁM POSLECH – MP3 – ZVLÁŠŤ.  Děkuji.

Vyplňte pracovní listy a pošlete mi je prosím do 7. 6. na e-mail: veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz 
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ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

Cvičné testy k přijímacím zkouškám CERMAT - rozebírání a náprava případných chyb.

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.

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřeš tento pokus:

Obyčejný kastrůlek naplňte vodou do výšky asi 3 cm od dna. Dnem vzhůru do něj postavte těžší sklenici 
(např. zavařovací), dejte na vařič a zahřívejte. Po uvedení do varu počkejte asi 5 minut, kastrůlek sundejte z 
vařiče a pozorujte, co se bude dít. Děj náležitě a přesně vysvětlete z fyzikálního hlediska.

Výsledky měření s komentářem mi zašli emailem. Děkuji. 

ZEMĚPIS

Str. 42 – 43 Živočišná výroba, přečíst a odpovědět na otázky.
Rozlišujeme extenzivní a intenzivní typy živočišné výroby.

1. Charakterizuj extenzivní způsob.
2. Charakterizuj intenzivní způsob.
3. Na co je zaměřen chov skotu v hustě osídlených oblastech Evropy a Severní Ameriky?
4. Na co je zaměřen chov skotu v prériích USA a pampách Jižní Ameriky?
5. V jaké krajině je kráva považována za posvátné zvíře?
6. Které krajiny jsou předním producentem vepřového masa?
7. Kde je nejvíc rozšířen chov ovcí?
8. Který živočich produkuje hedvábí?
9. Které krajiny produkují nejvíc hedvábí?
10. Kvůli čemu se chovají včely?
11. Které druhy ryb v mořích se nejvíc loví?
12. Sladkovodní ryby se chovají v rybnících, přehradách, řekách. Jak se nazývá největší rybník 

v Čechách? (učivo z 1. pololetí)
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OBČANSKÁ VÝCHOVA
Zadání domácí práce pro období od 1.6. – 12.6.2020

ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY – ŽIVOTNÍ PLÁNY A CÍLE

- učebnice str. 73 – 74 – přečíst

- do sešitu:

SEBEREALIZACE

- rozvoj vlastní osobnosti a schopností 
- plné využívání schopností a vloh jedince

úkoly: str. 73 – vypiš všechny svoje vlastnosti a dovednosti, kterých si na sobě vážíš
str. 73 – Máš nějakou oblíbenou knížku? Čím tě zaujala?

str. 74 – Nakresli si svou vlastní mapu energie. Které věci tě nabíjejí? Co ti pomáhá, aby ses cítil(a) dobře? 
(příklad najdeš v učebnici)

NĚMECKÝ JAZYK

- procvičování gramatiky – pracovní list Perfektum
- procvičujte, nemusíte posílat nic zpět
- pokud si nebudete s něčím vědět rady, nebo potřebujete něco zopakovat a probrat, pište na e-mail 

lenka.klausova@zsmskamyknv.cz, popřípadě se můžeme společně domluvit ve škole

RODINNÁ VÝCHOVA

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – NÁSLEDKY KLOPÝTNUTÍ V LÁSCE

- učebnice str. 138 – 139 -  přečíst

- pomocí učebnice nebo i internetu vyhledej a zapiš do sešitu:

Co je interrupce?

Co je miniinterrupce?

Jaká jsou rizika interrupce?

Zkus vyhledat, ve kterých státech je interrupce legální a kde nikoliv. (nevypisuj do sešitu)
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  Listening skills practice: Advice for exams    
Advice for 
exams.mp3

Preparation
Match the vocabulary with the correct definition and write a–h next to the numbers 1–8.
Vypracujte před poslechem. Spojte slovíčka se správnou definicí a napište písmena a-h k číslům 1-8.

1…….
.

advice a. nervous and worried

2…….
.

last but not least b. to be strongly attracted to doing something

3…….
.

to be tempted c. a good or full amount

4…….
.

anxious d. the act of doing something again

5…….
.

plenty e.
an opinion or recommendation about what 
someone should do

6…….
.

repetition f. a short walk around your local area

7…….
.

a stroll around the block g. to put something over something so that you can’t see 
it

8…….
.

to cover something up h.
an expression used before the last thing in a list, to 
say that it is equally as important

1. Check your understanding: multiple choice
Circle the best option to complete these sentences.
Zakroužkujte nejlepší možnost k těmto větám dle poslechu.

1. The teacher wants the students to …                          

a. take notes after she has finished speaking.
b. take notes while she is speaking.
c. forget about taking notes.

2. The teacher suggests eating …

a. sugary snacks.
b. only apples.
c. fruit and cereals.

3. The teacher suggests finding a study place with a lot of …

a. light.
b. space.
c. books.

4. If students feel stressed they should …

a. go to bed.
b. go out for a walk.
c. drink some water.

5. Students are advised to …

a. select the important things to learn.
b. read through everything once.



c. make notes about every topic.

   6. The teacher understands that repeating things can be …

a. difficult.
b. uninteresting.
c. tiring.

7. Students can do past exam papers …

a. in the library only.
b. at home if they take photocopies.
c. in the after-school study group.

8. The teacher recommends a break of five minutes every 
…

a. hour.
b. two hours.
c. thirty minutes.

9. It’s important to …

a. eat regularly.
b. sleep when you feel tired.
c. keep hydrated.

10. The teacher is sure that the students will …

a. pass their exams.
b. fail their exams.
c. do their best.

2. Check your understanding: grouping
Write the advice in the correct group.
Napište rady z tabulky do správných sloupců.

a. Get very 
comfortable.

b. Read your 
notes again 
and again.

c. Try to 
learn 
everythin
g.

d. Eat sugary food 
while you are 
studying.

e. Focus on the details. f. Take regular breaks.
g. Start by choosing 

the important 
things to

study.

h. Photocopy past 
exam papers.

Do Do
n’t



Does any of this advice surprise you?

Have you got any good advice to share about studying for exams?



2. PERFEKTUM SLABÝCH SLOVES – BEZ PŘEDPONY

( PERFEKT- SCHWACHE VERBEN OHNE PRÄFIX)

Perfektum je složený minulý čas, který se používá především v rozhovorech a

při běžné ústní komunikaci.

Pouze u sloves „haben“, „sein“ a u způsobových sloves se i při ústním projevu

častěji používá préteritum.

Perfektum se tvoří:

1. z pomocného slovesa (Hilfsverb) „haben“ nebo „sein“ v časovaném tvaru

„sein“ se používá u pohybových sloves – např. reisen, wandern,….

2. z příčestí minulého ( Partizip II )

Tvoří se předponou ge- a příponou -(e)t ke kmeni slovesa.

Např. malen – gemalt

machen - gemacht

reisen- gereist

baden – gebadet

Tvar příčestí minulého je stále stejný a stojí na konci věty.

Např. ich habe gemalt      ich bin gereist

du hast gemalt                 du bist gereist

er, sie,es gemalt               er,sie,es ist gereist

wir haben gemalt             wir sind gereist

ihr habt gemalt                 ihr seid gereist

sie,Sie haben gemalt        sie, Sie sind gereist

Příklady:

Děti si malovaly. – Die Kinder haben gemalt.

Cestovali jsme do Německa. – Wir sind nach Deutschland gereist.

Ergänze die fehlenden Hilfsverben „sein“ oder „haben“

Ich……………….eine Geburtstagsparty gemacht



Er……………..Klavier gespielt.

Was…………Sie am Wochenende gemacht?

Wir ……………oft gewandert.

Meine Tante………….gern gereist.

Meine Oma………….sehr gut gekocht.

Die Kinder…………..gebadet.

Meine Mutter und mein Vater ……………im Garten gearbeitet.

Bilde Verben im Perfekt ( 1.Person, Sg.)

malen- ich habe gemalt          tanzen –

kochen-                                  reisen –

turnen-                                   wandern –

arbeiten-                                 baden –

basteln-                                  lernen –

hören-                                    spielen –

Schreibe die Sätze im Perfekt:

Warum lachst du?

Wir reisen oft.

Sie lernt Englisch.

Am Freitag mache ich eine Geburtstagsparty.

Im Sommer wandern sie oft.

Am Wochenende arbeiten wir im Garten.

Was kochen Sie, Herr Müller?

Übersetz im Perfekt:

Tatínek pracoval na zahradě. Petra ráda tancovala.

O prázdninách jsme často putovali. Večer se děti koupaly.

O víkendu jsme cestovali do Rakouska. Co jsi vařil?

V pondělí jsem se učil. Co jste namaloval, pane Millere?



Antworte:

Was hast du gestern gemacht? Was hast du am Abend gemacht?

Was hast du am Montag gemacht? Was hast du im Sommer gemacht?

Was hast du am Wochenende gemacht? Was hast du im Mai gemacht?

Was hast du in den Ferien gemacht?


	rozvoj vlastní osobnosti a schopností

