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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 23.11. – 27.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Téma: SOUVĚTÍ PODŘADNÉ – str. 104

Projděte si žluté odstavce na str. 104 -105

Zapište si do gramatických pravidel nebo si vytiskněte:   (hned na pondělí)  

Souvětí podřadné
Skládá se z jedné věty hlavní a jedné nebo více vět vedlejších
Věta hlavní
-není součástí jiné věty, je samostatná, nemůžeme se na ni jinou větou zeptat, nepotřebuje 
doplnění
- je řídící, ptáme se jí na větu vedlejší
Věta vedlejší
- je závislá na jiné větě, můžeme se na ni zeptat, nemůže stát samostatně, potřebuje doplnění
-plní funkci rozvitého větného členu
-může být vložena do věty hlavní – pak ji oddělujeme z obou stran čárkami

Druhy vedlejších vět

1. Přísudková
-nahrazuje jmennou část přísudku jmenného se sponou
Otázka: jaký, jaká, jaké
Spojovací výrazy: jako, jak, jaký
Př.: Byl stále takový, jakého jsme ho znali.

2. Podmětná
-podmět je vyjádřen vedlejší větou, ve větě řídící je jen přísudek
Otázka: kdo, co + řídící věta
Spojovací výrazy: že, kdo, co, kam, kde, kdy, jak
Př.: Mrzí mě, že nepřišel včas.

3. Přemětná
-rozvíjí sloveso nebo přídavné jméno věty řídící, zastupuje její předmět
Otázka: všechny pádové otázky kromě 1. pádu + řídící věta
Spojovací výrazy: aby, že, kam, kde, kdy, jak
Př.: Přikázal mu, že má odejít

4. Příslovečná
–rozvíjí sloveso, přídavné jméno nebo příslovce věty řídící, vyjadřuje okolnosti děje
Otázka: různá tázací příslovce + věta řídící



a) Místní 
Spojovací výrazy: kde, odkud, kudy, kam
Př.: Je vždycky tam, kde se něco děje.

b) Časová 
Spojovací výrazy: když, než, až, jakmile, sotva, zatímco
Př.: Až si napíšeš úkoly, můžeš jít ven.

c) Způsobová
Spojovací výrazy: jak, jako, než-tak, než
Př.: Postupoval tak, jak se dočetl v návodu.

d) Měrová 
Spojovací výrazy: čím-tím, více-než, že, takže, až
Př.: Dáme ti tolik peněz, kolik budeš potřebovat.

e) Příčinná 
Spojovací výrazy: že, protože, poněvadž
Př.: Zůstal doma, protože měl horečku.

f) Účelová
Spojovací výrazy: aby
Př.: Zastavil, aby se nadechl.

g) Podmínková
Spojovací výrazy: když, kdyby, jestliže, -li
Př.: Nebudete-li spokojeni, vrátíme vám peníze.

h) Přípustková
Spojovací výrazy: ač, ačkoli, přestože, i když, třebaže
Př.: Rád hraju šachy, i když většinou prohraju.

5. Přívlastková
-rozvíjí podstatné jméno věty řídící, často bývá do věty řídící vložena
Otázka: jaký, který, čí + řídící věta
Spojovací výrazy: že, který, jaký, jenž, kdo, co
Př.: Těšila ho představa, že zítra zůstane doma. Dům, ve kterém bydlíme, stojí na 
konci vesnice.

6. Doplňková
-rozvíjí zároveň sloveso a podstatné jméno nebo zájmeno věty řídící
-sloveso mívá význam smyslového vnímání (vidět, slyšet, cítit…)
-těsně před čárkou bývá podstatné jméno nebo zájmeno, ke kterému se vedlejší věta 
vztahuje
Otázka: jak, jaký, čím
Spojovací výrazy: jak, kterak, jaký
Př.: Učitel sledoval žáky, jak pracují. Pozorovali jsme letadlo, jak přistává. Slyšela ho, 
jak s někým mluví.

Projděte si cv. 104/1, 105/2,3, 106/5,6, 107/7,9, 108/12, 109/13 –některá budeme dělat on-line



ANGLIČTINA

Vypracujte následující cvičení a doplňte sloveso ve správném času. Vypracovaný list mi 
zašlete na e-mail.

Past simple x continuous – Working sheet

1. Which tense is it?

a) My sister was reading a book when I came in.

b) Did you like the book you were reading when I saw you?

2. Fill in the correct past tense:

a)

o What __________ you ___________ (do) at 6:30?

 I ______________ (do) my homework.

b)

o Where ______ you ______ (go) when we ____________ (meet)?

 I _____________ (walk) to the library.

c)

o When ___________ you ___________ (finish) university?

 It ____________ (be) in 1999. And then I _______________ (start) to work in a small
factory.

d)

When I ________________ (be) seven years old, I __________ (stay) on holidays at
my  grandparents.  They  _____________  (live)  near  a  big  lake.  My cousin  and  I
_______________ (like) to play at the lake. One day we ________________ (swim) when we
________________ (see) a strange thing in the middle of the lake.  We _______________
(decide) to get there and have a look at it. As we __________________ (get) near the thing, it
______________ (start) to swim towards us. We _________ (stop) and it ___________ (stop)
swimming too. We ______________ (not know) what to do. We ___________ (start) to be
afraid  of  it.  While  we  ______________  (discus)  what  to  do,  the thing  ______________
slowly ___________ (come) closer to us.  We ____________ (stop) breathing for a while.
And what was it?  - Brad - the dog of our grandparents’ neighbours!



NĚMECKÝ JAZYK

 slovíčka PS27 ke slovu pro dnešek
-učebnice 3/21 -ústně
-učebnice strana 21 - naučit se výrazy z tabulky
-učebnice 5,6/22- ústně
- učebnice 7/23 -připravit ke zkoušení
-PS 5,6/21
-kontrola dom. úkolu PS 7/21
 DÚ - 9,10/22

MATIKA – 9. TŘÍDA

Vypočtěte:

M8-96.4 V 7 hodin vyšel chodec průměrnou rychlostí 5 km/h. V 10 hodin vyjel za ním 
cyklista rychlostí 14 km/h. Kdy ho dohoní?

M8-96.5 Z kasáren vyjela kolona vojenských aut rychlostí 40 km/h. Za 1 h 30 min byla za 
kolonou vyslána motospojka jedoucí průměrnou rychlostí 70 km/h. Za jak dlouho a v jaké 
vzdálenosti od kasáren dohoní motospojka kolonu?

M8-96.6 Za cyklistou, který jel rychlostí 16 km/h, vyjel o 3 hodiny později motocyklista 
rychlostí 48 km/h. Kdy motocyklista dohoní cyklistu?

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020

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.

Zadaná práce musí být hotova a odeslána nejpozději do konce distanční výuky. Po skončení 
distanční výuky to bude považováno za nesplněný úkol. Proto nečekejte a práci pošlete raději 
dříve než později. Distanční výuka trvá již od 14.10. takže času bylo dostatek.

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020

http://www.uschovna.cz/


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, 18.11.2020

Fyzika – 8. - 9. ročník

1. Vytvoř prezentaci, ve které popíšeš, co je to perpetuum mobile a současně vyhledej 4
pokusy o jeho sestrojení, jejichž obrázky vlož do prezentace.   

2. Nad  hlavou  ve  výšce  0,8  km  letí  orel  skalní  o  hmotnosti  6500  g.  Jakou  má
potencionální energii?  

Výsledek  svého  studijního  snažení  zašli  prosím  nejpozději  do  27.11.  do  16  hodin  na
emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

OBČANSKÁ VÝCHOVA  8-9. třída

Psychické procesy a stavy: jak prožíváme své city učebnice str. 33

Vypracuj na straně 35 cvičení se značkou tužky – zkus se zamyslet nad následujícími větami a
doplňte.

V příloze máte pracovní list přečtěte si jej a vypracujte.

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz
http://www.uschovna.cz/


PŘÍRODOPIS

Cévní soustava – učivo strana 28

Stavba a činnost srdce

Prostudujte stranu 28 a vypracujte pracovní list, který je přílohou tohoto dokumentu.

Jak funguje srdce ...polopaticky – Stáhla jsem vám odkaz z youtube, který by Vám mohl 
pomoci ve Vašem učení.
https://youtu.be/WfvzuMLNIUk

CHEMIE

ELEKTROCHEMIE

Olověný akumulátor

https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elektriny/16090-jak-funguje-oloveny-
akumulator

Přikládám ještě přílohu vytiskněte si ji nalepte do sešitu a podívejte se na odkaz, který
zde máte. Je zde popsáno jak olověný akumulátor funguje.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Námět na dobrovolné činnosti:
Vlastnosti materiálu - dřevo
https://www.mezistromy.cz/images/clanky/vlastnosti_dreva.jpg

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Námět na dobrovolné činnosti:
Cviky z gymnastiky
https://youtu.be/EVBgWw6tNKo

https://www.mezistromy.cz/images/clanky/vlastnosti_dreva.jpg
https://youtu.be/EVBgWw6tNKo
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elektriny/16090-jak-funguje-oloveny-akumulator
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elektriny/16090-jak-funguje-oloveny-akumulator
https://youtu.be/WfvzuMLNIUk


OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR

Olověný akumulátor elektrické energie vynalezl roku 1859 francouzský fyzik G. R. Planté. 
Jeho princip spočívá v přeměně elektrické energie v energii chemickou akumulátorového 
média. Olověný akumulátor sestává z párů olověných desek, ponořených do nádoby s 
roztokem kyseliny sírové. Na deskách nenabitého akumulátoru se usadí účinkem kyseliny 
síran olovnatý PbSO4. Připojením stejnosměrného elektrického napětí při nabíjení se na 
kladné elektrodě vytváří červenohnědý oxid olovičitý PbO2, záporná elektroda se pokryje 
tmavě šedou vrstvou houbovitého olova. Tím se nabitý akumulátor přeměnil v galvanický 
článek. Elektrolyt zhoustne a na svorkách páru elektrod změříme napětí 2,1 V. Při vybíjení, 
po spojení svorek elektrod přes zátěž, začne probíhat opačná chemická reakce než při 
nabíjení.

V současné době vyráběné akumulátory jsou kompaktní. Nádobky mají vyplněny větším 
počtem párů destiček oddělených pórovitými separátory. Podle počtu olověnými spojkami 
propojených článků na uzavřeném povrchu dávají napětí 6, 12, 24 nebo 48 V. Dosahují 
vynikající účinnosti okolo 80%. Nejrozšířenější automobilové akumulátory 12 V mají 
kapacitu 50 Ah (ampérhodin) a snesou až 500 nabíjecích cyklů.

https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/stejnosmer_napeti.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/elektrolyt.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/galvan_cl.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/galvan_cl.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/elektroda.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/akumulator.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/chem_en.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/elektr_en.html
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City a emoce 
 

Jak bychom mohli někomu vysvětlit, co jsou to city, kdyby je vůbec neznal z vlastní 

zkušenosti? Všichni máme zkušenost s city, avšak není snadné je definovat. Víme, že  

city jsou prožitky týkající se hlavně našeho subjektivního stavu, který zakoušíme. City 

slouží k hodnocení našeho stavu, doprovází naše konání, vnímání, představy i myšlení. 

Automaticky se snažíme vyhledávat situace, které jsou nám příjemné (libé), a vyhýbáme se 

takovým, jež „pociťujeme“ jako nepříjemné (nelibé).  

 

Od citu odlišujeme dlouhodobý citový vztah, např. vztah lásky, nenávisti, úcty.  

 

Emoce je širší pojem než cit. Emoce zahrnují všestranné citové projevy člověka, které 

jsou doprovázeny charakteristickými pohybovými, výrazovými a fyziologickými 

projevy. Emoce jsou výrazně subjektivními odpověďmi organismu na různé podněty. 

 

Slovo „emoce“ znamená „silně zatřást“ – emoce představují hybnou sílu našeho jednání (silná 

emoce může aktivizovat naše jednání, např. strach nás může donutit k útěku apod.).  

 

Emoce jsou velice subjektivní – ve stejných situacích každý reaguje jinak (ve stresové situaci 

se někdo rozpláče, jeden má problém promluvit, druhý začne křičet, někomu se třese hlas, 

jiný zčervená nebo se začne potit apod.). Každá emoce je doprovázena fyziologickými 

projevy organismu, z nichž některé jsou jasně pozorovatelné (zčervenání, chvění, pocení, 

rozšíření zorniček), jiné jsou méně výrazné (zvýšená tepová frekvence, „bušení srdce“, 

stoupající elektrická vodivost kůže apod.). Spojení psychického prožívání s reakcemi 

organismu označujeme pojmem psychofyziologie. 

 

Dalším znakem emocí je velká proměnlivost. Emoce mohou rychle vznikat i zanikat, mohou 

se proměňovat bez příčiny nebo v závislosti na situačním kontextu (proměnlivost citů 

v období dospívání, děs vyvolaný bouchnutím dveří při sledování napínavého horroru). 

Emoce jsou spontánní (nemůžeme jim „poručit“, spouštějí se samovolně bez naší rozumové 

kontroly) a aktuální (odehrávají se okamžitě, bezprostředně). Emoce mají svou polaritu 

(rozlišujeme mezi libostí a nelibostí), někdy ovšem mohou být ambivalentní – rozpolcené, 

smíšené (radost z vlastního úspěchu ovlivněná neúspěchem kamaráda, „příjemný“ strach na 

horské dráze).   

 

Emoce jsou předmětné – vztahují se k někomu nebo k něčemu (vztek na kamaráda, který nás 

naštval, radost z úspěchu nebo dárku). Emoce jsou rovněž přenosné, „nakažlivé“ (jejich 

výraz v mimice, tónu hlasu a v dynamice řeči budí u ostatních podobné pocity). Emoce mají 

proto významnou komunikační funkci: vyděšený výraz signalizuje nebezpečí, radostný 

naopak příznivou zprávu apod.  

 

Podle intenzity (hloubky) a délky trvání rozlišujeme tři základní typy emocí: nálady, afekty a 

vášně. 

 

 



 

 Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 

Nálady se nevyznačují vysokou intenzitou, ale dlouhým trváním, jsou poměrně stabilní – 

„podbarvují“ celkové prožívání, ovlivňují vnímání, představy, myšlení. I když obvykle víme,  

co je způsobilo, nejsou vázány na konkrétní objekt. Nálady souvisí s temperamentem – u 

sangvinika převažuje dobrá nálada, melancholik má naopak sklony ke smutné náladě. 

 

Afekty jsou silné, bouřlivé, ale krátce probíhající emoce. Vznikají rychle, probíhají 

intenzivně a rychle odezní (výbuch vzteku). Afektivním reakcím více podléhají labilní 

temperamentové typy (cholerik a melancholik).  

 

Vášně jsou hluboké, velmi intenzivní a dlouhotrvající emoční stavy vztahující se ke 

konkrétním objektům a činnostem (vášnivá láska i nenávist k druhé osobě, vášnivý sběratel).   

 

1. Popište, jaké emoce předvádí Jan 

Evangelista Purkyně na obrázku. 

2. Vyjádřete pantomimicky různé druhy 

emocí: radost, smutek, strach, 

překvapení, hněv, znechucení, přijetí, 

očekávání. 

3. Přiřaďte k uvedeným emocím jejich 

základní charakteristiky a příklady: 

dlouhodobé, prudké, krátkodobé, 

relativně stabilní, velmi hluboké a 

intenzivní, vázány k určitým 

subjektům či činnostem, nárazově 

intenzivní, souvisí s labilními typy 

temperamentu, dlouhodobě 

prožívané, nižší intenzita, nejsou 

vázány na konkrétní podnět, výbuch 

vzteku, láska k životnímu partnerovi, 

radostné rozpoložení, touha po 

majetku. 

 

 

 

Nálady Afekty Vášně 

   

   

   

   

   

 

 

Použitá literatura a zdroje: 

KOL. AUT. Společenské vědy pro střední školy. 1. díl. Brno: Didaktis, 2009.  

ISBN 978-80-7358-144-2. 

ŘÍČAN, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-923-2. 

Dostupné online ˂ http://skoropsycho.bloger.cz/fotogalerie.php?i=3811˃. [cit. 10. 1. 2012]. 

 



SRDCE ČLOVĚKA- pracovní list

1. Přečti si text a červeně podtrhni pojmy, které charakterizují stavbu srdce:  

SRDCE

- je dutý sval umístěný v hrudní dutině mezi plícemi. Jeho velikost zhruba odpovídá velikosti 

pěsti. Srdce váží kolem 300 gramů a je uloženo ve vazivovém pouzdru - osrdečníku. Svislá 

přepážka rozděluje srdce na pravou a levou část, každá polovina je dále členěna na síň a 

komoru. Mezi levou síní a komorou se nachází dvojcípá chlopeň, mezi pravou síní a komorou 

trojcípá chlopeň. Srdeční chlopně umožňují průchod krve jen jedním směrem. Ze srdce 

vystupují dvě velké tepny - srdečnice (aorta) z levé komory a plicnice z pravé komory. Na 

jejich začátku jsou poloměsíčité chlopně. Srdce vyživují a zásobují kyslíkem věnčité tepny, 

které vystupují ze začátku aorty.

2. Popiš řez  srdcem:  

      



3. Očísluj slovní spojení tak, abys dostal věty, které popisují činnost srdce ve spráném   

pořadí:

Činnost srdce je pravidelná (systola)

a jeho ochabnutí a rytmická,

cípaté chlopně Při diastole síní

střídá se stah srdečního svalu otevřou se 

se srdce plní krví a krev se dostává do komor,

které jsou v diastole. se cípaté chlopně uzavřou

následuje systola síní, (diastola).

a probíhá systola komor, a krev je vytlačena ze srdce.

Po naplnění komor otevřou se poloměsíčité chlopně

4. Doplň správné číselné údaje:  

V klidu se srdce stáhne asi ………………………..za minutu a každá komora vypudí jedním stahem 

do oběhu asi ……………………………ml krve.

KREVNÍ OBĚH 

Krevní oběh v lidském těle dělíme na malý a velký.

Velký oběh – začíná v levé srdeční komoře (LK), odkud je okysličená krev tepnami odváděna 

do celého těla.

Odkysličená krev je pak přiváděna žílami do pravé síně v srdci (PS).

Malý oběh začíná v pravé srdeční komoře (PK). Odtud je odkysličená krev vedena tepnami do

plic.

Z plic je přiváděna okysličená krev do levé síně srdeční (LS).

              PK                          LK

PLÍCE

5. Pomocí textu  zakresli  do obrázku 

schéma krevního oběhu. Směr toku 

znázorni šipkami. Okysličenou krev 

znázorni  červeně, odkysličenou modře.

TĚLO

PS         LS



Pokuste se odhadnout, která polovina srdce je výkonnější má silnější svalovinu a proč.
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