
2_úkoly pro domácí přípravu žáků_43.týden_19.10.-23.10.2020
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020

ČESKÝ JAZYK

Téma: PŘEHLED ROZVÍJEJÍCÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ

Naučte se druhy přísudku z tabulky, kterou jsem poslala minule, hlavně sponová, způsobová a
fázová slovesa. Budeme to potřebovat k rozboru vět.

Zopakujte si rozvíjející větné členy – tabulku máte doma, v učebnici si projděte žlutý 
odstavec na str. 78-79

Projděte si cv. 79/3, 80/4, 5, - stačí pouze vyhledat příslovečná určení nemusíte je rozdělovat 
do skupin, 81/6, 8, 82/9, 10

U těchto vět udělejte rozbor na větné členy, věty naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je 
do konce týdne na email: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz 

Rozeklané skály byly ozdobeny barevnými lišejníky.

Přes vytrvalý déšť Veronika pospíchala nesmírně křivolakou stezkou.

Na podzim se vlaštovky začnou shlukovat na drátech elektrického napětí.

Můj malý bratr nerad pomáhá v domácnosti.

Od Jaderského moře se náš strýček vrátil dohněda opálený. 

NĚMECKÝ JAZYK 

- vypracovat překlady na listech – viz. příloha

ANGLICKÝ JAZYK

- strana 11 v pracovním sešitě
- vytvořit prezentaci na nějakou osobnost/ město/ skupinu (cca 15 slidů)



FYZIKA 

1. Vyhledej si „zlaté pravidlo mechaniky“, zapiš si jej do sešitu a nauč se jej.  
2. Vyřeš příklad, včetně zápisu, vzorce výpočtu a odpovědi.   

Zedník na stavbě zdvihá pomocí kladky pytel s cementem o hmotnosti 50 kg do výšky 15
metrů. Jakou práci při tom vykoná? Vykoná stejnou práci když pytel s cementem ponese po
schodech na zádech do stejné výšky? Hmotnost zedníka je 80 kg. 

Výsledek  své  práce  zašli  prosím nejpozději  do  23.10.  do  16  hodin  na  emailovou  adresu
petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

CHEMIE 

Zjisti z internetu informace  jak se liší surové železo od oceli.
Kde se ocel používá.
Jaké jsou výhody oceli oproti železu.
Biologie uč. str. 21 první pomoc při zlomeninách a následně otázky 1,2

OBČANSKÁ VÝCHOVA – Téma: osobnost

DU: učebnice strana 16 a 17. Písemný úkol: zhodnoť vlastní osobnost a potenciál.
Děkuji za vypracování Dvořáková Jana.

PŘÍRODOPIS

Učebnice str. 22 přečíst svaly kostern
str. 23 prohlédnout obr. svalu a naučit

Zeměpis – 8. a 9. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 14.10.2020

Pro distanční výuku v zeměpise platí stejné úkoly, které jsme si zadali již ve škole:

1. Každý dostal přidělené 2-3 země Evropy, které má zpracovat ze zeměpisného 
hlediska.

2. Přidělené země zpracujte jako referát v Power Pointové prezentaci, každá země na 10-
15 snímků.

3. Vyberte to podstatné, důležité a zajímavé.

4. Propojte to částečně i s dějepisem, tzn. nezapomenout na stručnou historii každé země.

5. Každou vámi zpracovanou zemi budete prezentovat před spolužáky.
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6. Termíny jsme stanovili ještě ve škole. V daném termínu mi prezentaci pošlete na 
školní email, jinak bych to mohl považovat za nesplněný úkol, a to má nějaké 
důsledky.

7. Pokud datový objem bude větší než 10 MB, pošlete svoji práci přes www.uschovna.cz.

8. Přijetí práce musíte mít ode mne písemně potvrzené.

9. Hotové prezentace můžete zaslat i před termínem, který máte určený.

Můj školní email je…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

DĚJEPIS – 8. a 9. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020

1. Vypracujte v Power Pointu vybrané a schválené téma z Dějepisu 9.

2. Téma zpracujte do Power Pointové prezentace, která bude mít 12-18 snímků. Termín 
určíme později.

3. Snažte se vybrat ze zvoleného tématu to podstatné, zajímavé a důležité, proto omezuji 
ten počet snímků a je to podstata tohoto úkolu, umět vyhledat podstatné informace a 
zpracovat je.

4. Používejte obrázky a snažte se i o dobrou grafickou stánku práce.

5. Práce budu známkovat.

6. Svoji práci budete také přednášet před třídou jako referát.

Na zvoleném tématu začněte pracovat, až ho budete mít ode mne schválené. To je také kvůli 
tomu, abyste každý měl jiné téma, takže zasílejte návrhy včas, abyste si mohli vybírat.

Hotovou prezentaci zasílejte na můj školní email, a pokud to bude mít velký objem, větší než 
10 MB, použijte k zaslání www.uschovna.cz, protože přes email by to nemuselo projít. Pokud
nedostanete ode mne potvrzení, že jsem prezentaci dostal, tak to pravděpodobně nedošlo a 
musíte to napravit a poslat to tak, abych to dostal.

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

MATIKA – 9. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020

Vypočtěte následující příklad písemně:

BP 8. 4-88. Jedno čerpadlo napustí nadrž za 15 hodin, druhé napustí tutéž nadrž za 12
hodin. Ze začátku běžela obě dvě najednou, pak se méně výkonné čerpadlo rozbilo
a druhé muselo běžet ještě 1 hodinu a 12 minut. Jak dlouho běžela obě čerpadla

http://www.uschovna.cz/
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najednou? Za jakou dobu byla nadrž plna?
(6 hod, za 7 hod a 12 min)

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Digitalizací je myšleno:
1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email
2. Výpočty naskenovat a poslat na email

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020






