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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 15. 06. – 19. 06. 2020

DĚJEPIS

Prodlouženo do 12.6.2020.

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

CHEMIE

Str. 86 – 87 Všechny sacharidy nemusejí být sladké - odpovědět na otázky už do sešitu a přinést do školy.

1. Co jsou polysacharidy?
2. Z čeho se skládá škrob?
3. Jak vzniká škrobový maz?
4. Kde se vyskytuje škrob v přírodě?
5. Využití škrobu v potravinářském průmyslu:
6. Kde v těle je uložen glykogen (živočišný škrob)?
7. Co je celulosa (buničina)?
8. K výrobě čeho se používá celulosa?
9. Kolik tun celulosy ročně vzniká na Zemi v živých organizmech?

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
vím, že se blíží prázdniny, ale pojďme ještě společně zapracovat na angličtině. Ti žáci, kteří chodí do školy,
se na úkol podívají a mohou si předpřipravit doma s tím, že si ho přinesou do hodiny nebo ho budou dělat
přímo v hodině. Ti žáci, kteří se učí z domova, úkoly vypracují a zašlou mně na e-mail – zavedený systém
zůstává.

 V přiloženém dokumentu vám zasílám *READING* - pochopení textu v anglickém jazyce a cvičení,
která navazují na text. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.      

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  21.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .
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ČESKÝ JAZYK

- úkol prodloužen na další týden 15. -19. 6.

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

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. 

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřeš tento pokus:

Na stůl polož syrové vajíčko a roztoč ho. Potom vajíčko na okamžik zastav prstem a hned zase prst odtáhni. 
Stejný pokus proveď s vajíčkem uvařeným natvrdo. Vysvětli pozorované jevy.

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

ZEMĚPIS

Str. 58 – 59 Doprava a silniční doprava - odpovědět na otázky už můžete do sešitu a přinést do školy na 
hodinu.

1. Do kterého sektoru řadíme dopravu?
2. Který druh dopravy nejvíce znečisťuje životní prostředí, především ovzduší?
3. Rozdělení dopravy podle dopravního prostředku:
4. Rozdělení dopravy podle dopravního prostředí:
5. Rozdělení dopravy podle objektu přepravy:
6. Co všechno tvoří dopravní síť?
7. Pozitiva silniční dopravy:
8. Negativa silniční dopravy:
9. Odkud a kam vede nejdelší dálnice na světě a jak je dlouhá?

Stránka 2 z 3



NĚMECKÝ JAZYK

- učebnice strana 70
- učebnice 7/71 ústně
- PS 7/73

PŘÍRODOPIS

Hádej, která hornina jsem?
1-Vznikla jsem většinou usazováním vápenatých schránek živočichů na dně moří.
Jsem obvykle šedé barvy.
Lidem sloužím k výrobě cementu a páleného vápna.

2-Jsem nejrozšířenější výlevnou vyvřelou horninou na zemi.
Mívám nápadnou sloupcovitou odlučnost.
Skládám se z jemnozrnných tmavých minerálů.

Oblast Barrandien se nachází?     
-mezi Prahou a Brnem
-mezi Prahou a Mělníkem
-mezi Prahou a Plzní
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Reading skills practice

Preparation
Match the vocabulary with the correct definition and write a–f next to the numbers 1–
6.
Spojte slovíčka se správnými definicemi a napište písmena a-f k číslům 1-6. Použijte 
slovníky.

1…….
.

cash a. talkative

2…….
.

a trainee b. having a special ability or training

3…….
.

chatty c. an informal word for money

4…….
.

valuable d. very useful or important

5…….
.

a career e. a person who is being trained to do a job

6…….
.

skilled f. the job or series of jobs that you do during 
your working life

                                                  Přečtěte si.



1. Check your understanding: matching
Complete the recommendations with a job from the box.
Na základě inzerce na práci doplňte doporučenou práci ke každé osobě popsané pod čísly 1-5.

A: Support worker B: Trainee hairdresser C: Wowee Magazine writer

D: Model E: Coffee Beans café worker

Recommended
job

1. Nina is studying English and has her own blog. She is a very 
sociable person, and is interested in music and fashion. ……………………

…..

2. Dave has just finished school and is looking for a full-time job. He is 
sociable, likes working with his hands and cares about his 
appearance.

……………………
…..

3. Dewei enjoys helping people. He wants to make a difference to
other people's lives. He is looking for opportunities to learn new
things that will help him in his career. ……………………

…..

4. Sarah is a student and she is looking for flexible, part-time work.
She  doesn't  want  to  work  in  a  restaurant  or  shop.  She  is  tall,
beautiful and has her own unique look. ……………………

…..

5. Sam is friendly and sociable. He has experience working in a 
restaurant and wants a job with more responsibility. He is 
studying part-time so he needs flexible working hours. ……………………

…..

2. Check your understanding: gap fill
Complete the sentences with A, B, C, D or E. You can use each letter more than 
once.
Doplňte věty písmeny A, B, C, D nebo E – písmeny je označena inzerce na práci a 
pracovní pozice. Každé písmeno můžeš použít vice než 1x.

1. You never have to wear your own clothes for job                    .

2. Job                     offers possibilities for children under 16 years old.

3. Your pay for job                     depends on how successful you are at the job.

4. Job                     requires physical contact with customers.

5. Job                     offers management opportunities.

6. You might get some ‘freebies’ if you do job                    .

7. You need to work closely with your team for job                    .

8. Job                     is for someone who likes working with older people.

Doplňte:

Do you have a part-time job? Which of these jobs would you most like to do?




