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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 09.11. – 13.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Téma: DOPLNĚK

Zapište si do gramatických pravidel:

Doplněk
-rozvíjí zároveň sloveso a podstatné jméno nebo zájmeno
- vyjadřuje vlastnost, kterou sloveso za děje už má či ji získává nebo doprovodný děj slovesa
-často bývá vyjádřen přídavným jménem ve jmenném tvaru (př.: rád, bos, šťasten, unaven), 
podstatným jménem ve spojení s „jako“, infinitivem
Př.: Děvčata běhala bosa. – bosa = doplněk
Petr přiběhl jako třetí. – jako třetí = doplněk

Projděte si cv. 84/14, 15, 16

Téma: VÝRAZY, KTERÉ NEJSOU VĚTNÝMI ČLENY – str. 85
Projděte si žlutý odstavec na str. 85

Téma: SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ  - str. 86
Napište do školních sešitů cv. 86/2 (je na pravopis), naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi
ho do konce týdne na mail.

ANGLIČTINA

- Pracovní sešit, strana 16

NĚMECKÝ JAZYK

- slovíčka PS 27 ke slovu nach links
- učebnice strana 19
- telefonický rozhovor učebnice strana 20
- gramatika učebnice strana 20
- PS 1/20



MATIKA – 9. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 9.-13.11.2020

Vypočtěte:

1. 19 % z neznámého čísla je o 12 méně než 23 % z téhož čísla. Určete neznámé číslo.

2. Zmenšením neznámého čísla o 68 dostaneme 92 % jeho hodnoty. Určete neznámé číslo.

3. Doplň do řady další číslo:
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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, 3.11.2020

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

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, 3.11.2020

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.

http://www.uschovna.cz/


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, 3.11.2020

Fyzika – 8. - 9. ročník, TÝDEN 46, 9.11. – 13.11.2020

1. Na webových stránkách najděte  výkon turbín kamýcké přehrady a napište mi jaký
druh energie je využíván pro roztáčení lopatek turbín.  

2. Vysvětli mi, proč má energie stejnou jednotku jako práce a jak spolu souvisí.    

 

Výsledek  svého  pracovního  snažení  zašli  prosím  nejpozději  do  13.11.  do  16  hodin  na
emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

OBČANSKÁ NAUKA

Učebnice strana 26 až strana 30.

Pracovní list viz příloha.

TĚLESNÁ VÝCHOVA dívky 6- 9 třída

https://www.prozeny.cz/clanek/jemne-ranni-cviceni-vleze-ktere-vam-zlepsi-cely-den-62773

Náměty na domácí cvičení ( zcela dobrovolné )

PRACOVNÍ ČINNOSTI dívky 6 – 9 třída

https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/trinact-rad-co-byste-meli-udelat-na-podzim-na-

zahrade.A081012_111326_hobby-zahrada_lis/foto

Podzimní práce na zahradě  ( zcela dobrovolné )

https://www.prozeny.cz/clanek/jemne-ranni-cviceni-vleze-ktere-vam-zlepsi-cely-den-62773
https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/trinact-rad-co-byste-meli-udelat-na-podzim-na-zahrade.A081012_111326_hobby-zahrada_lis/foto
https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/trinact-rad-co-byste-meli-udelat-na-podzim-na-zahrade.A081012_111326_hobby-zahrada_lis/foto
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz
http://www.uschovna.cz/



