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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 08. 06. – 12. 06. 2020

DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

Prodlouženo do 12.6.2020.

Poznámka – téma nového úkolu mají již všichni vybrané, schválené a splněné, kromě Matyldy a Šárky.

MATEMATIKA 

Žáci 9. třídy budou dělat 8.6.2020 přijímačky na střední školu. Toto byl tedy poslední úkol v tomto školním 
roce.

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. 82 – 83 Sladké látky v     medu a     ovoci  , přečíst a odpovědět na otázky

1. Co bylo první přírodní sladidlo, které člověk začal používat?
2. Co jsou sacharidy?
3. Jak nazýváme sacharidy, které se skládají pouze z jedné stavební jednotky?
4. Napiš vzorec molekuly glukosy?
5. Jak vzniká glukosa a proč je pro člověka nezbytná?
6. Kde se nachází fruktosa?
7. Kolik % glukosy a fruktosy obsahuje med?
8. Kde se nachází galaktosa?

Str. 84 – 85 Kterým cukrem si osladíme čaj?

9. Co je sacharosa, z čeho se skládá její molekula?
10. Jak vzniká maltosa (sladový cukr)?
11. Kde se nachází laktosa?

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

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  14.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ČESKÝ JAZYK

Kdo bude chodit do školy, úkol se ho netýká, vypracujeme ho společně při hodině.

Příprava na proslov, který přednesete při rozloučení na obecním úřadu.

Proslov 
= projev menšího rozsahu (max. A4). 
-základem je přímý kontakt autora (řečníka) s posluchačem – můžeme se na posluchače přímo obracet
- výhodou oproti ostatním slohovým útvarům je možnost využití i prostředků zvukových (změna důrazu, 
rytmu, tónu řeči)
- využíváme pouze spisovné jazykové prostředky

Slohová práce by měla obsahovat:
Název: Proslov na závěr školního roku

Stránka 2 z 4

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


1. Oslovení
2. Úvod – důvod, proč jsme se zde sešli.
3. Průběh a zhodnocení 9 let školní docházky – př. co jsme se kde naučili.
4. Poděkování – př. rodičům, učitelům, zaměstnancům školy, kamarádům…
5. Přání do budoucna

Proslov zašlete do pátku na můj email. Prosím o dodržení termínu, ráda bych všechny proslovy 
opravila najednou, abychom na nich mohli dále pracovat.

NĚMECKÝ JAZYK

- PS 80 ke slovu koloseum
- uč. 5 a,b/69 (poslech máte z minula, byla špatně napsaná strana)

Další úlohy nezadávám. Pracovní sešity dostanete zpět v pátek. Příště napíšu, co kdo má doplnit.
Přeji hodně úspěchů u přijímacích zkoušek.

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřeš tento pokus:

Počkej  si  na  slunečný  den, nalij  do  misky  vodu,  vlož  nastojato  ale  mírně  zešikma do  misky  zrcátko  a
rozhlédni se po stěnách, co na stěně uvidíš. 

Měl bys vidět minimálně dva velmi zajímavé optické jevy. 

Popiš je a s komentářem mi vše zašli emailem. Děkuji.

ZEMĚPIS

Str. 46, 47, 48, 49 Průmysl, rozdělení průmyslu, přečíst a odpovědět na otázky

1. Které jsou hlavní průmyslové oblasti světa? (je jich 6)
2. Asijští tygři jsou tvořeny skupinou zemí V a JV Asie. Které jsou to? (str. 46, dolů, zelený obdélník)
3. Kdy a kde začala průmyslová revoluce?
4. V současné době probíhá čtvrtá průmyslová revoluce. Čím je charakterizována? (stručně)
5. Kdy byla ČR připojena k internetu?(str. 47, dolů, zelený obdélník)
6. Vysvětli stručně pojem high technology (high – tech)
7. Charakterizuj technologický park
8. Jak se nazývá nejznámější technologický park a kde se nachází?
9. Na str. 48 dolů jsou loga různých světových firem. Ke každému logu napiš krátce, co firma vyrábí. 

Např. IKEA – nábytek …
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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)

RODINNÁ VÝCHOVA

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – KUPLÍŘSTVÍ, PROSTITUCE, PORNOGRAFIE

- učebnice str. 140 -  přečíst

- pomocí učebnice vyhledej a zapiš do sešitu:

Co chápeme pod pojmem prostituce?

Co je pornografie?

Zkus vyhledat, jaký postoj zaujímá náš stát k prostituci. Jak je to například v jiných státech EU? 

(nevypisuj do sešitu)

PŘÍRODOPIS

Na světě ubývá zdrojů pitné vody.

1. Čím je způsoben úbytek vody?
2. Zjisti, kolik vody spotřebuje vaše rodina za týden a za rok.
3. Zjisti cenu vody.
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ARTICLES: A/ AN/ THE

PREPOSITIONS: IN/ FOR/ BY/ AT/ ON ….

1. Write a/ an or the if necessary. If a/ an/ the are not necessary, leave an empty 
    space (-). Napište a/ an nebo the, pokud je to nezbytné. Pokud nebude, nechte prázdné 
místo.

    1. Who is ………. best player in your team?

    2. I don´t watch ………. TV very often.

    3. „Is there ………. bank near here?“ „Yes, at ………. end of this street.“

    4. I can´t ride ………. horse.

    5. ………. sky is very clear tonight.

    6. Do you live here, or are you ……….. tourist?

    7. What did you have for ……… lunch?

    8. Who was ………. first President of ………. United States?

    9. I´m not feeling very good. I´ve got ……… headache.

   10. I´m sorry, but I´ve forgotten your name. I can never remember ………. names.

   11. What time is ………. next train to London?

   12. Kate doesn´t often send ………. e-mails. She prefers to call people.

   13. „Where is Sue?“ „She´s in ………. garden.“

   14. Excuse me, I´m looking for ………. Majestic Hotel. Is it near here?

   15. Gary was ill ………. last week, so he didn´t go to ………. work.

   16. Everest is ………. highest mountain in ………. world.

   17. I usually listen to ………. radio while I´m having ………. breakfast.

   18. I like ………. sport. My favourite sport is ………. basketball.

   19. Emily is ………. doctor. Her husband is ……….. art teacher.

   20. My apartment is on ………. second floor. Turn left at ………. top of ………. stairs, and it´s 

         on ………. right.

   21. After ………. dinner, we watched ………. TV.

   22. Last year we had ………. wonderful holiday in ………. south of ………. France.



2. Write a preposition (in/ for/ by/ at/ on etc.)
    Napište předložku (in/ for/ by/ at/ on atd.)

   1. Helen is studying law ………. university.

   2. What is the longest river ………. Europe?

   3. Is there anything ………. TV this evening?

   4. We arrived ………. the hotel after midnight.

   5. „Where´s Mark? „He´s ………. holiday.“

   6. Tom hasn´t got up yet. He´s still ………. bed.

   7. Lisa is away. She´s been away ………. Monday.

   8. The next meeting is ………. 15 April.

   9. I usually go to work ………. car.

  10. There´s too much sugar ………. my coffee.

  11. Joe lived in London ………. six months. He didn´t like it very much.

  12. Were there a lot of people ………. the party?

  13. What are you doing ……….. the moment? Are you working?

  14. I don´t know any of the people ……….. this photo.

  15. The train was very slow. It stopped ………. every station.

  16. I like this room. I like the pictures ………. the walls.

  17. „Did you buy that picture?“ „No, it was given to me ………. a friend of mine.“

  18. I´m going away ………. a few days. I´ll be back ………. Thursday.

  19. Silvia has gone ………. Italy. She´s ………. Milan at the moment.

  20. Emma left school ………. sixteen and got a job ………. a shop.


	rozvoj vlastní osobnosti a schopností

