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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník

TÝDEN 22. 06. – 26. 06. 2020

CHEMIE

str. 88 – 89 Solární elektrárna v květináči     -odpovědět na otázky:

1. Jak se nazývá nejdůležitější chemický proces na Zemi?
2. Jak a kde probíhá?
3. Napiš rovnici fotosyntézy:
4. Co se vytváří ve světelné fázi fotosyntézy?
5. K čemu dochází v temnostní fázi?
6. Které jsou faktory ovlivňující fotosyntézu?
7. Co je to chloróza a jak se projevuje?
8. Jaká teplota je ideální pro fotosyntézu?

ZEMĚPIS

Str. 66 – 67 Cestovní ruch     -odpovědět na otázky:

1. Do kterého sektoru patří cestovní ruch?
2. Které předpoklady ovlivňují cestovní ruch?
3. Jaké jsou druhy cestovního ruchu podle důvodů?
4. Jaký je cestovní ruch pasivní a aktivní?
5. Charakterizuj krátkodobý a dlouhodobý cestovní ruch.
6. Který světadíl je nejnavštěvovanější?
7. Které země Evropy jsou nejvíc navštěvované?
8. Které město v ČR je nejvíc navštěvované?
9. Kde je tvoje vysněná dovolená v ČR a ve světě?

FYZIKA

V tomto týdnu prosím odpověz na tyto dvě otázky:

1. Proč jsou kapky vody kulaté? 
2. Uschne prádlo, když je pověšené venku na zahradě, když mrzne? 

Odpověď mi zašli emailem. Děkuji. 



ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

ti  z  Vás,  kteří  chodíte
do  školy,  se  na  úkol
podíváte  a  můžete  si
předpřipravit  doma
s tím, že si ho přinesete
do  hodiny  nebo  ho
budeme  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  *VOCABULARY* -  anglická slovíčka na zopakování + nová. Pracujte se
slovníky. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.      

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  28.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ČESKÝ JAZYK

Pokračuje práce na proslovu na závěr školního roku.

NĚMECKÝ JAZYK

- opakování probrané slovní zásoby

PŘÍRODOPIS

Opakování paleontologie

1. Ve které geologické éře se objevil Homo Sapiens (člověk)?

2. Ve které geologické éře žili trilobiti?

SCHOOL   HOLIDAYS
  COMING  SOON

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


3. Zopakuj si geologické éry.



Travelling – never a waste of money by: JuliaBlogger2017
Přečtěte a přeložte článek.

Recently   I   was   watching   a   stand-up   comedy   sketch   by   a   comedian   called   Trevor   Noah,  
a   mixed-race   comedian   from   South   Africa   who   often   discusses   important   topics   such   as
discrimination and racism. I was extremely impressed with his performance. The part which struck
me the most was his advice about travelling. He said, ‘The one thing you will never waste your
money on is travelling. It  is the antidote to  ignorance.’  In my opinion this statement should be
everyone’s life motto.

This year I’ve had the opportunity to do a lot of travelling around Europe and it has shown me 
first-hand how much you can learn and develop by visiting different places. It is so wonderful to be
able to go to a different country, listen to the different languages, try local food and experience the
different culture. It’s never good to live in a bubble, and travelling allows you to step out of your
comfort zone.

I’ve personally noticed how different I am since I started exploring more. Travelling has made me
so much more confident and independent. It involves being able to find good train or plane tickets,
getting yourself  to the airport, not to mention trying to find your way around a brand new city.
Whilst it can be scary at first, after a few trips you realise that Google Maps is your best friend and
it  really  isn’t   that  difficult   to figure out public transport.  Travelling also helps you develop your
organisation skills! It is essential to figure out how to get to different tourist attractions and plan
your time wisely. However, it is also nice to be spontaneous and learn to relax. On top of that,
hostels (which are the best and cheapest accommodation) are a great way to meet new people
from all around the world. It is fantastic when young people from different parts of the world come
together; I’ve met so many strange and wonderful people this way.

So my advice: try and travel as much as possible, because the experiences you will gain from
travelling can’t be taught at school and they will change your life.
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