
9_úkoly pro domácí přípravu žáků_19. týden_04. 05. - 07. 05. 2020

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 04. 05. – 07. 05. 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

BUDÍČEK…!!!...  Nové téma mají zatím schváleno jenom dva žáci a sice Simona a Nikol. 

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. 32,33 – HIERARCHIE SÍDEL – přečíst a udělat poznámky = odpovědět na otázky (krátce 
a stručně)

- Co je sídlo?
- Venkovská sídla dělíme na tři kategorie, které jsou to?
- Co znamená pojem industrializace měst?
- Jaká byla původní funkce vesnic?
- Jaké jsou výhody bydlení na vesnici?
- Nevýhody vesnic?
- Napiš 3 příklady českých měst, která mají lázeňskou funkci (to v látce nenajdeš, ale učili jsme 

se to v 1. pololetí, např. Karlovarský kraj)
PROSÍM,  pošlete mi vaše poznámky- pouze z této látky, abych měla jistotu, že pracujete.

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřešte tento úkol:

Mezi Kamýkem nad Vltavou a Živohoští jezdí parník. Cesta tam a zpět mu trvá 3 hodiny a 15 minut. 
Po proudu pluje rychlostí 14 km za hodinu, proti proudu rychlostí 9 km za hodinu. Jaká je vzdálenost 
mezi oběma přístavišti?  

Odpověď mi zašli emailem. 



PŘÍRODOPIS

Otázky:

Jaký význam mají naše lesy v krajině?

Které chráněné přírodní výtvory znáte ze svého okolí?

Co je rekultivace?

Prosím odpovědi poslat.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

GLOBÁLNÍ SVĚT – PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA

- učebnice str. 67 – přečíst

- do sešitu přepsat následující poznámky

globální - souhrnný, celkový, celosvětový

lokální - místní; vztahující se k určitému místu

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 
- problémy týkající se celého světa

1. společenské problémy (člověk x člověk)

 Hladomor
 Nebezpečí jaderné katastrofy
 Civilizační choroby
 Terorismus
 Rasismus
 Přelidnění země,…

2. ekologické problémy (člověk x příroda)

 Skleníkový efekt
 Nedostatek pitné vody
 Globální oteplování
 Kácení lesů, pralesů
 Znečišťování ovzduší ….



NĚMECKÝ JAZYK

- PS strana 80 – ke slovu opera
- učebnice strana 67 poslech (příloha), přečíst a přeložit ústně
- PS 1,2 /72
- přeložit list 12 a poslat zpátky (příloha)

CHEMIE

Str. 68,69 – Deriváty uhlovodíků, přečíst a odpovědět na otázky (str. 69 dole v rámečku)

- Jak definujeme karboxylové kyseliny?
- Které z nich jsou nejvýznamnější (jsou dvě)
- Jaké mají vlastnosti?
- Kde všude se vyskytují?
- Jaké je jejich využití?

Prosím vypracované poznámky poslat zpět. 

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
dovolte mi se představit. Jmenuji se Veronika Chalupová, nastupuji na místo paní učitelky Hrubé a
přebírám  pomyslné  žezlo.  Doufám,  že  naše  spolupráce  bude  alespoň  tak  dobrá,  jak  byla  s paní
učitelkou Hrubou, angličtina vás bude bavit a mnoho se naučíte.

 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. 

 

Vyplňte pracovní listy a pošlete mi je prosím do 10. 5. na e-mail: 
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici kapitola VĚTNÉ ČLENY NEROZVITÉ, ROZVITÉ A SOUŘADNĚ SPOJENÉ, str. 87-90.
Pozorně si přečíst žluté odstavce.  Projít si cv. 89/3 a 90/1.
Najít na internetu portál škola po škole nahoře vybrat záložku český jazyk, sjet níž (pod hru a 
reklamy) a vybrat záložku shoda podmětu s přísudkem, zopakovat si učivo 2. Několikanásobný 
podmět a vyplnit on-line cvičení.

Literatura:
V příloze posílám prezentaci „Divadlo Járy Cimrmana“. Tentokrát je od Simony Štrobové, pusťte si 
ji a udělejte si výpisky do literárního sešitu. Dále najděte na internetu co je mystifikace a také si 
zapište do literárního sešitu. (Simoně to v prezentaci chybí a celé Divadlo Járy Cimrmana je na tom 
založeno) Na jejím posledním snímku je odkaz na ukázku, která je tentokrát z čítanky a otázky k ní. Ty
také připravila Simona. Ukázku si přečtěte a na otázky písemně odpovězte. 
Odpovědi na otázky mi napište ve Wordu a pošlete do konce týdne ke kontrole (i Simona). 
V dalších týdnech budeme takto pokračovat s vašimi dalšími prezentacemi. Prosím, posílejte 
odpovědi na otázky z     prezentací ke kontrole. Ještě jsem žádné neobdržela!  

RODINNÁ VÝCHOVA

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – PARTNERSKÉ VZTAHY ANEB MILOVAT A BÝT MILOVÁN

- učebnice str. 132 – 134 – pročíst

- zapsat do sešitu tyto poznámky

LÁSKA

- silné emoce

-  např. partnerská láska, láska v rodině, láska k vlasti, láska k určité oblasti zájmů – náboženství,

hudba, filmy, zvířata….

Mezilidská láska

- je silné citové zaujetí k jiné osobě (více osobám) spojené se šťastnými pocity v přítomnosti 

milované osoby

SEXUALITA

 soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů

  souhrn erotických projevů, projevů chování a cítění



Individuální sexualita

  heterosexualita

  homosexualita

  bisexualita

  transsexualita

  asexualita

- najdi, co každá sexualita znamená, a doplň si do sešitu.



               2x KLIKNĚTE PRO SPUŠTĚNÍ
POSLECHU:

Listening skills practice: Going to the cinema – exercises

Listen to Mario and Tamara talking about what film they want to see and do the exercises to practise and 
improve your listening skills.

A) Preparation
Do this exercise before you listen. Draw a line to match the pictures with the words below.

Cvičení udělejte ještě před poslechem. Spojte obrázky se slovy, která jsou uvedena níže.

historical drama carto
on

romantic
comedy

science fiction horro
r

action

1. Check your understanding: multiple choice
Do this exercise while you listen. Circle the correct answers.
Na základě poslechu zakroužkujte správné odpovědi.

Which film are Mario and Tamara going to see?

Mr and Mrs Jones War
Games

Robot 2075 King Robert V

Forever Midnight
Moon

What time does the film they want to see start?

12.00 p.m. 2.30 p.m. 5.20 p.m. 7.00 p.m.

7.15 p.m. 7.30 p.m.

What time are Mario and Tamara going to meet?

12.00 p.m. 2.30 p.m. 5.20 p.m. 7.00 p.m.

1

A2_going_to-the_cinema.mp3 (Příkazový řádek)



7.15 p.m. 7.30 p.m.

2



2. Check your understanding: gap fill
Do this exercise while you listen. Complete the gaps with the correct word.
Na základě poslechu doplňte mezery správnými slovy.

1. Tamara: Hi, Mario. Do you want to go and watch a                                  ?

Mario: Hi, Tamara. Sure, what’s                                  ?

2. Tamara: Well there are two action films, Mr and Mrs Jones and War Games, and they’re both 
in
                                 .

3. Mario: I’ve already seen Mr and Mrs Jones. I haven’t seen War                                     but I 
don’t really want to see an                          film. What else is                                  ?

4. Tamara: There’s that science fiction film, Robot 2075, but I’ve already                                   it.

Mario: Is it                                  ?

5. Tamara: Yes, it is, but I don’t want to see it                                  . There’s a                                                         
comedy called Forever.

6. Mario: Mmm, I’m not sure. Are there any                                   films on?

Tamara: Yes, there’s Midnight Moon. It’s got                                   in it.

7. Mario: OK, sounds good. Let’s go and watch Midnight Moon. What                                   is it on?

Tamara: It’s on at 12 o’clock or at half past                                  .

Mario: Is it on this                                  ? Yes, at 7.30.

Mario: Perfect. Let                                   at 7.30.

8. Tamara: OK, shall we                                   at the cinema at 7.00?

Mario: Great! See you                                  .

Tamara: Bye.

      3. Fill the gap
          Doplňte.

What type of films do you like? What was the last film you saw at the cinema?

I like action / romantic / horror / science fiction films.

I saw ____________________________________________________________________________.

3



Divadlo Járy CimrmanaDivadlo Járy Cimrmana
Simona ŠtrobováSimona Štrobová



Základní informaceZákladní informace

= pražské amatérské divadlo
 nachází se na Žižkově
 hrají zde pouze muži
 uměleckým šéfem je Zdeněk Svěrák
 bylo otevřeno 24. 11. 1967
 prvním autorem nápadu založit divadlo byl Jiří Šebánek, který 

seznámil se svou myšlenkou Miloně Čepelku, Ladislava 
Smoljaka a Zdeňka Svěráka, později k jeho projektu přizval i 
Karla Velebného, Jana Trtílka, Oldřicha Ungear a Helenu 
Philippovou

= pražské amatérské divadlo
 nachází se na Žižkově
 hrají zde pouze muži
 uměleckým šéfem je Zdeněk Svěrák
 bylo otevřeno 24. 11. 1967
 prvním autorem nápadu založit divadlo byl Jiří Šebánek, který 

seznámil se svou myšlenkou Miloně Čepelku, Ladislava 
Smoljaka a Zdeňka Svěráka, později k jeho projektu přizval i 
Karla Velebného, Jana Trtílka, Oldřicha Ungear a Helenu 
Philippovou



Jára CimrmanJára Cimrman
 =fiktivní postava vytvořená Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem

 univerzální český génius

 1966- poprvé se objevil v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna U 
Pavouka 
 ještě téhož roku bylo založeno  Divadlo Járy Cimrmana, které dodnes uvádí jeho 

hry  a zpracovávalo jeho fiktivní život a dílo 

 Jára Cimrman má v české kultuře značný ohlas (v roce 2005 získal nejvyšší 
počet hlasů v celonárodní anketě Největší Čech)

 narodil ve Vídni mezi lety 1869 a 1874

 otec: český krejčí Leopold Cimrman

 matka: rakouská herečka Marlen Jelinková

 =fiktivní postava vytvořená Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem

 univerzální český génius

 1966- poprvé se objevil v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna U 
Pavouka 
 ještě téhož roku bylo založeno  Divadlo Járy Cimrmana, které dodnes uvádí jeho 

hry  a zpracovávalo jeho fiktivní život a dílo 

 Jára Cimrman má v české kultuře značný ohlas (v roce 2005 získal nejvyšší 
počet hlasů v celonárodní anketě Největší Čech)

 narodil ve Vídni mezi lety 1869 a 1874

 otec: český krejčí Leopold Cimrman

 matka: rakouská herečka Marlen Jelinková



 poslední zápis z jeho deníku svědčí o tom, že se cítil být Čechem a touží 
„uvidět svou vlast Böhmen“

 byl jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, 
cestovatelů, filozofů, vynálezců, vědců, kriminalistů a sportovců své doby

 předložil americké vládě projekt Panamského průplavu

 v Alpách zavedl (a po nějaký čas také vykonával) funkci porodního dědka

 vynalezl jogurt

 J. V. Sládkovi opravil původně chlípný závěr jeho známé básně Lesní studánka

 vymyslel označení pro sněžného muže „Játy“, který byl později Angličany 
zkomolen a převzat jako „Yetti“

 objevil také CD (Cimrmanův disk) znovuobjevený roku 1979 a nazvaný 
kompaktní disk. 

 další vynálezy: dvoudílné plavky, plnotučné mléko, princip internetu a mnoho 
dalších
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HryHry
 Akt, 1967

 Vyšetřování ztráty třídní knihy, 1967

 Domácí zabijačka, 1968 (vypuštěna 
z repertoáru po odchodu autora 
z divadla)

 Hospoda Na mýtince, 1969

 Vražda v salonním coupé, 1970

 Němý Bobeš, 1971

 Cimrman v říši hudby, 1973

 Dlouhý, Široký a Krátkozraký, 1974
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 Cimrman v říši hudby, 1973
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 Posel z Liptákova, 1977

 Lijavec, 1982

 Dobytí severního pólu, 1985

 Blaník, 1990

 Záskok, 1994

 Švestka, 1997

 Afrika, 2002

 České nebe, 2008

 Posel z Liptákova, 1977
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 Afrika, 2002

 České nebe, 2008
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 Jiří Stivín
 Ivan Štědrý
 Vít Mach
 Pavel Vondruška
 Jaroslav Vozáb
 Jan Klusák
 Petr Brukner
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 Jaký je Cimrmanův názor na pohádky?

 Když se Cimrman zeptal celníka, které dílo je z české literatury nejlepší, co 
odpověděl?

 Jak se jmenovala Cimrmanova česká kniha?

 Jak v divadle změnili ručně psanou Cimrmanovu poznámku?

 Jakým způsobem sbíral Jára Cimrman pohádky?

 Jaký je Cimrmanův názor na pohádky?

 Když se Cimrman zeptal celníka, které dílo je z české literatury nejlepší, co 
odpověděl?

 Jak se jmenovala Cimrmanova česká kniha?

 Jak v divadle změnili ručně psanou Cimrmanovu poznámku?

 Jakým způsobem sbíral Jára Cimrman pohádky?



LIST 12

Přelož:

na stole-

pod skříň-

vedle sešitu-

na zdi-

před postelí-

vedle tabule-

za autem-

pod židli-

mezi školou a poštou-

ve třídě-

v penále-

za parkem-

pod postelí-

vedle tašky-

na polici-

vedle kružítka-

v garáži-

ve městě-

za ulicí-



LIST 20

Změň větu vložením slovesa möchten:

Ich fahre nach Prag.

Wir malen ein Auto.

Er kommt nach Hause.

Mutti bekommt eine Katze.

Ihr kauft eine Puppe.

Sie bleibt zu Hause.

Mein Vater reitet.

Sie spielen Geige.

Du fotografierst einen Papagei.
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