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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 16.11. – 20.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Téma: SKOLŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN –str. 71

Zapište si do gramatických pravidel:

Skloňování přídavných jmen

a) Přídavná jména tvrdá a přivlastňovací
- v koncovkách –y 
- kromě 1. a 5. p. rodu mužského životného, tady –i  (př. mladí muži, otcovi 

kamarádi, matčini kamarádi)
b) Přídavná jména měkká

- v koncovkách vždy –i

Projděte si žluté odstavce na str. 71, 72, 73 a 774

Projděte si cv.: 72/5, 73/6, 75/4, 5, 6 – nemusíte vše, některá budeme dělat on-line

LITERTURA

Dlouhodobý úkol do konce distanční výuky:

Četba: Karel Jaromír Erben – Kytice – vybrat si 8 balad a jejich obsah stručně zapsat 
z druhé strany literárního sešitu (bylo zadáno už v září)

 

ANGLICKÝ JAZYK

- Pracovní sešit, strana 18

NĚMECKÝ JAZYK

- slovíčka PS 27 ke slovu die Arbeit
-učebnice strana 21
- PS 2,3/20



MATIKA – 9. TŘÍDA

Vypočtěte:

M8-96.1 Za chodcem jdoucím průměrnou rychlostí 5 km/h vyjel z téhož místa o 3 hodiny 
později cyklista průměrnou rychlostí 20 km/h. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce?

M8-96.2 Za cyklistou jedoucím průměrnou rychlostí 20 km/h vyjede z téhož místa o 2 hodiny
později auto rychlostí 60 km/h. Za jak dlouho a v jaké vzdálenosti dohoní auto cyklistu?

M8-96.3 Z přístavu A na řece vyjel parník rychlostí 12 km/h směrem k přístavu B. O dvě hodiny 
později vyjel za ním z A do B jiný parník rychlostí 20 km/h. Oba parníky přijely do B současně. Jaká
je vzdálenost z A do B? 

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 11.11.2020

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, 11.11.2020

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.

http://www.uschovna.cz/


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, 11.11.2020

FYZIKA – 8. - 9. ročník

1. Jedeš z kopce na kole. Jakou energii máš nahoře na kopci? Jakou energii máš při jízdě
dolů z kopce a jakou energii  máš,  když zastavíš dole pod kopcem? Jak se energie
vzájemně měnily?   

2. Dva křečci jsou na točícím kole ve své kleci. Bílý křeček sedí v kole dole a černý
křeček visí nahoře. Kolo je zaklíněno a netočí se. Jakou mají křečci kinetickou energii
a jakou mají energii potencionální?      

 Výsledek svého pracovního snažení zašli prosím nejpozději do 20.11. do 16 hodin na
emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

PŘÍRODOPIS 

uč. Str. 28 cévní soustava přečíst ověrím  ve výuce

CHEMIE

opakovat značky prvků zvláště Michal Čech jsou ještě neznalosti.
opakovat oxidační čísla, koncovky ný, natý, itý  atd.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Prostudovat učebnici strana 31 až strana 35 - Jak se učím, jak prožívám své city.

Strana 33 cviční 1.(tužka)

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na domácí cvičení: balanční a rovnovážná cvičení

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/

foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz
http://www.uschovna.cz/


PRACOVNÍ ČINNOSTI

Námět na dobrovolné shlédnutí video dokumentu.

Technické a přírodní materiály

https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw

https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw



