
3_úkoly pro domácí přípravu žáků_45.týden_02.11.-06.11.2020
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník  

TÝDEN 02.11. – 06.11.2020

ČESKÝ JAZYK
Od začátku listopadu už bude on-line výuka češtiny se mnou.
Téma: PŘÍVLASTEK POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ, NĚKOLIKANÁSOBNÝ, TĚSNÝ A 
VOLNÝ 
Přečtěte si žluté odstavce v učebnici na str. 82 – 84
Zápis do gramatických pravidel:
Rozvité přívlastky
1. Přívlastek postupně rozvíjející
-postupně rozvíjí jedno podstatné jméno, jeho členy nelze zaměnit a neoddělují se čárkou (př.:
tato dvě autobusová nádraží)
2. Přívlastek několikanásobný
-jeho členy jsou na jedné významové úrovni, většinou je můžeme zaměnit a oddělují se 
čárkami nebo spojkami (př.: klidný a rozvážný člověk)
3. Přívlastek těsný
-vyjadřuje podstatnou informaci, nemůžeme ho z věty vypustit, aniž by ztratila smysl, 
neodděluje se čárkami
4. Přívlastek volný
-vyjadřuje méně důležitou informaci, můžeme ho z věty vypustit a smysl nezmění, z obou 
stran se odděluje čárkami

Projděte si cv. 83/11, 84/12,13

ANGLIČTINA

- Pracovní sešit, strana 14 a 15, cvičení 2 a 3

NĚMECKÝ JAZYK

-online hodina bude 4.11.(ST)
- do 4.11. – PS 20/15
                  - slovíčka PS 19 ke slovu DIE GARAGE
-po 4.11. – slovíčka PS 19 -všechna slovíčka
                - procvičovat gramatiku podle testu v PS 17,18
                 - do sešitu učebnice 13/18
Všechno vysvětlím na hodině.

MATIKA – 9. TŘÍDA

Vypočtěte následující příklad:

BP 8. 4-89. Jeden dělník by udělal cely výkop za 10 hodin. Druhy by ho udělal za 12
hodin. Na danem vykopu začali dělat společně, ale po 4 hodinách se výkonnější



z dělníků zranil a ten zbylý ji musel dokončit sám. Jak dlouho pracoval druhý dělník?
(7 hod a 12 minut)

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 27.10.2020

DĚJEPIS – 8. a 9. TŘÍDA

Pro samostatnou práci platí podmínky, zaslané pro 43. týden.

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 a vy abyste ode mne dostali to potvrzení o 
přijetí..

Zpracoval: Valchář Pavel, 27.10.2020

ZEMĚPIS – 8. a 9. TŘÍDA

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.
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.

Zpracoval: Valchář Pavel, 27.10.2020

http://www.uschovna.cz/
http://www.uschovna.cz/


FYZIKA – 8. - 9. ročník, TÝDEN 45, 2.11. – 6.11.2020

1. Už víme, co je to výkon. Jednoduše řečeno, práce za určitý čas. Vypočítej svůj výkon.
Změř si dráhu o délce 10 metrů. Změř čas, za který dráhu ujdeš a následně vypočítej,
jaký výkon si podal. 

2. Vyřeš příklad, včetně zápisu, nákresu, vzorce, výpočtu a odpovědi.  
Zedník na stavbě jede s naloženým kolečkem o hmotnosti 90 kg po prkně dlouhém 15
metrů na rozestavěnou zeď do výšky 3 metry. Jakou práci vykonal? Pokud si usnadnil
práci, popiš jak.   

Výsledek  svého  pracovního  snažení  zašli  prosím  nejpozději  do  6.11.  do  16  hodin  na
emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

CHEMIE:
Stanovit rozdíl mezi slitinou a ocelí 
Uvést příklady kovů odolných vůči korozi vše do sešitu.
M. Čech opakovat značky prvků.

PŘÍRODOPIS: 
opakovat svaly.

OBČANSKÁ VÝCHOVA:
Prostudovat učebnici str. 20-22, pracovní list viz. příloha.

TĚLESNÁ VÝCHOVA dívky:
Atletická abeceda (shlédnout techniky běhu).
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sportvokoli.cz%2Fnovinky
%2Fbezecka-abeceda-pomuze-detem-s-technikou-i-koordinaci%3Ffbclid
%3DIwAR24nTCrT0AfzRoggV2S0fjm6P-yHyq1vvPob_YpSBztWijP5U-
J9efie3g&h=AT2oQpcymk29Db1fLD-
DY9cOggjJ0TaSyJMuu3LOXJScUX849v4lpydt1TZz7_nLUDfB6Sz2ao2ySdjMOz7eldkPbn
m7PamzHmg4ChK3LNvYRJhsJGcDlBC7FY2LIpkSoexnj9GPpqE

PRACOVNÍ ČINNOSTI dívky:
Ovocné rostliny, druhy, pěstování, uskladnění a zpracování.
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiN8ZfE3dTsAhWR2BQKHUAC
DwwQFjAFegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fizahradkar.cz%2Fzahrada%2Fovoce
%2Fdrobne-ovoce%2Fpoznavame-zahradu-abychom-ni-dobre-vybrali-ovocne-druhy
%2F&usg=AOvVaw1T9S1vi5YYNQvSrSPylBx5

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz



