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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 25.01.-29.01.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Souvětí souřadné s více než dvěma větami – str. 132

Naučte se významové poměry a spojky!

Projděte si cv. 134/4,5 - většinu vět budeme dělat on-line.

Vytiskněte si pracovní list, abyste ho měli připravený! Nevyplňovat, budeme s ním 
pracovat on-line.

LITERATURA

Karel Čapek

V Literární výchově si přečtěte ukázku: Karel Čapek – Bílá nemoc – str. 38 – v pátek při on-
line hodině se budu ptát, o čem byla.

Zapište si do literárního sešitu:

Karel Čapek (1890-1938)
-novinář v Lidových novinách
-ve většině své tvorby se snaží varovat před blížící se válkou a zneužíváním vědy proti 
člověku
-některá díla vznikala ve spolupráci s bratrem Josefem

Povídky: Boží muka – záhady a tajemství
Povídky z     jedné a druhé kapsy   – detektivní náměty

Romány: Továrna na absolutno – atomová energie a fanatismus vede k válce
Krakatit – výbušnina, která může zničit svět
Válka s     mloky   – podrobení národů, rasová nadřazenost

Divadelní hry: RUR (Rozumovi univerzální roboti) – roboti se vzbouří proti lidstvu
Bílá nemoc – symbol nákazy fašismem
Matka – o španělské občanské válce

Trilogie (tři příběhy o smyslu života, každý z jiného úhlu pohledu)
Hordubal
Povětroň 
Obyčejný život

Pro děti: Devatero pohádek – typické používání mnoha synonym – hry s jazykem
Dášenka, čili život štěněte



ANGLICKÝ JAZYK

Opakujeme tázací dovětky – vypracujte přiložený pracovní list a zašlete na můj e-mail. 

NĚMECKÝ JAZYK

-          slovíčka PS strana 36 ke slovu s Stück
-          denní program – učebnice 7/20
-          časování slovesa helfen – opakování
-          učebnice 8/31

 

MATEMATIKA

Řešte soustavy rovnic   sčítací metodou   a vždy proveďte zkoušku  :

9
5x + 7y = 23
9x – 4y = – 25

1
0

16x – 11y = 21
23x + 17y = 63

1
1

2x – 7y = 0
– 5x + 14y = 7

1
2

9x + 6y = 18
2x + 3y = – 6

1
3

x + y = 0,5
2x – 4y = 0,4

1
4

4 · (x – 1) – 2y = 10
4x + 2 · (y – 10) = 14

Výpočty i zkoušku (ne jenom výsledky) digitalizujte a pošlete na můj školní email…
pavel.valchar@zsmskamyknv.cz



Zpracoval: Valchář Pavel, 19.1.2021

DĚJEPIS

V 1. týdnu 2021 si vyberte jedno historické téma, které vás zajímá, a to následně zpracujte 
v Power pointové prezentaci za podmínek uvedených v zadání v 1. týdnu.

Zpracoval: Valchář Pavel, 19.1.2021

ZEMĚPIS

Vypracujte Power pointovou prezentaci na dvě země Asie, podmínky viz zadání v 1. týdnu 
2021.

Zpracoval: Valchář P., 19.1.2021

FYZIKA

1. Vyrob si 9 kostek ledu. Tři dej volně na talířek. Tři kostky ledu dej do igelitového
sáčku a následně do několika vrstev papíru. Poslední tři kostky vlož do igelitového
sáčku a zabal do látky. Po hodině se podívej, co se s kostkami stalo a popiš jejich
změnu. Opět je zabal a pozorování opakuj po další hodině. Znovu zapiš výsledek
pozorování a posuď je mezi sebou.   

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 29.1. do 16 hodin na emailovou
adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Umím se přiměřeně prosazovat?

Učebnice strana 36 - 38

Vypracuj otázky na straně 36.

PŘÍRODOPIS

Tenké střevo  ( učebnice strana 39 - 40 )

 Které druhy zubů má stálý chrup?
 Který enzym obsahují sliny?
 Které důležité složky obsahuje žaludeční šťáva?

Vypracuj písemně.

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


CHEMIE

Uhlovodíky

Plyn urychlující zrání ovoce

V příloze zasílám pracovní listy na procvičování uhlovodíků.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na dobrovolné cvičení na doma.

https://fitnapady.cz/cviceni-na-doma-zdarma-6-nejlepsich-kanalu-na-youtube/

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Náměty na dobrovolnou domácí pracovní činnost.

https://www.toprecepty.cz/kategorie/36-studena-kuchyne/

 

https://fitnapady.cz/cviceni-na-doma-zdarma-6-nejlepsich-kanalu-na-youtube/
https://www.toprecepty.cz/kategorie/36-studena-kuchyne/


A - Complete the sentences with 
the correct question tag.

1-I am pretty late, …………………….….I ? 
I’m sorry.
2-You are a BBC reporter,
………………………………….?
3-You aren’t English , 
………………………………….?
4-She is worried sick, 
………………………………….?
5-Everybody is worried about him , 
……………………………..?
6-But they are feeling OK, 
………………………………….?
7-He isn’t flying tonight, 
………………………………….?
8-They aren’t expensive, 
………………………………….?
9-It has been hot, 
………………………………….?
10-They haven’t got poisonous spiders, 
………………………………….?

11-You have been eating too much, 
……………………….? Now you’ve got 
indigestion, ………………..?
12-She had seen it before, 
………………………………?
13-He hadn’t been drinking all night, 
……………………………?
14-She’ll drive, …………………………? But 
she won’t drink, …………………………………? 
15-Look after my bag, 
………………………………….?
16-Let’s ask what time our plane is 
leaving , ………………………….?
17-Our plane should be leaving soon, 
…………………………………?
18-You could lend me a dollar, 
…………………………………….?
19-But she can’t stop me seeing him, 
……………………………….?
20-You can see how bad the traffic is, 
………………………………?
21-There are quite a lot of newspapers,
………………………………..?
22-The flight back takes 24 hours, 
…………………………………….?
23-Australians don’t get brown, 
………………………………….?
24-I don’t know where the nearest 
toilet is. ………………………………?
25-James always wears hats and T-
shirts, ……………………………….?
26-He spends some time shopping on-
line, …………………………………?
27-She suspects there is something 
illegal, ……………………………..?
28-They didn’t want me to go out with 
him, ………………………………..?
29-It got worse and worse, 
…………………………………..?
30-You kept the tapes, 
…………………………?

Question
Tags



____  / 30

answer key
Aren’t I--- aren’t you---are you ---isn’t she---
aren’t they
Aren’t they---is he---are they---
hasn’t it---have they--- haven’t you ---haven’t 
you---
hadn’t she--- had he---
won’t she---will she---
will you---shall we---
shouldn’t it---couldn’t you---can she---can’t 
you---
aren’t there---
doesn’t it--- do they---do you---doesn’t he---
doesn’t she---
did they ---didn’t it---didn’t you





Uhlovodíky – pracovní list 1
1. Jaké jsou vazby mezi atomy uhlíku v organických sloučeninách? Napište, jak se nazývají a 
zakreslete je. 

a)……………………….. 

b) ………………………. 

c) ……………………….

2. Jak se nazývá řetězec?  – C – C – C – C –      - ……………………………………

     - ……………………………………

    Opravte chyby v řetězci.

3. Napište propan všemi vzorci. Napište, jak se tyto vzorce nazývají.

    a) b) c)

    ……………………….. …………………………. ………………………..

4. Napište  strukturní vzorec propynu:

5. Vytvořte dvojice:

     ethan, propan, zrání ovoce, acetylen, ethylen, LPG, svařování kovů, C2H6,



UHLOVODÍKY     

1. Přiřaď látky methan, benzín, petrolej, koks, propan-butan a benzen 
ke zdrojům, ze kterých se převážně získávají.
 z ropy se získává:

 zemní plyn obsahuje:

 z uhlí se získává:

2. Doplň text: 
Uhlovodíky jsou ……………………..…………..……………………… 

Základní stavební jednotkou je …………..…… .

Uhlovodíky dělíme: …………………. – pouze jednoduché vazby

   …………………. – jedna dvojná vazba

   …………………. – jedna trojná vazba

   …………………. – benzenové jádro

3. Zařaď uvedené uhlovodíky do správné skupiny a dopiš, zda je to plyn, kapalina 
    nebo pevná látka:

 methan, acetylen, benzen, propan, ethylen, butan, naftalen

alkany alkeny alkyny areny

4. Doplň názvy odpovídajících skupin uhlovodíků a pojmenuj příklad:

nasycené uhlovodíky pouze jednoduché vazby CH3 – CH3

nenasycené
uhlovodíky

jedna dvojná vazba CH2 = CH2

jedna trojná vazba CH ≡ CH

aromatické
uhlovodíky

uzavřený řetěz šesti 
uhlíků, kde se střídají 
jednoduché a dvojné 
vazby

5. Doplň vazby v uhlíkových řetězcích a vodíky tak, aby strukturní vzorce byly správné:

a)         b)         c)          d)



6. Modely znázorňují různé uhlovodíky. Do tabulky doplň jejich název a vzorec.

model název a vzorec model název a vzorec

7. Která látka se spaluje v zařízeních na obrázku? Napiš názvy látek k obrázkům.
    Máš na výběr tyto látky: methan, parafín, propan-butan, petrolej, butan, acetylen.

8. Rozhodni o správnosti tvrzení:
 ethylen se používá k urychlování dozrávání ovoce ANO  -  NE 
 při spalování methanu vzniká oxid uhličitý ANO  -  NE
 naftalen se používá jako rozpouštědlo barev ANO  -  NE
 methan tvoří se vzduchem výbušnou směs ANO  -  NE
 ethan se spolu s kyslíkem používá ke svařování kovů ANO  -  NE

9. V osmisměrce vyškrtej názvy osmi známých uhlovodíků.
    Zbývající písmenka v řádcích vypiš. Je pravdivé toto tvrzení?              ANO – NE

B B A C E M A T Y L
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1. Doplň:

2. Doplň chybějící vazby a atomy vodíku:

a)          C – C ≡ C      C              b)      C  ¿ C   −¿ C  −¿ C              c)     C  −¿  C  ¿  C

3. V přesmyčkách najdi názvy uhlovodíků:

PREPON TANUB HEYNT NELECAYT NPEENT

________ ________ ________ ___________ __________

4. Vyřešením tajenky získáš název skupiny látek. Definuj ji.   ______________________________

 1. uhlovodík se čtyřmi atomy uhlíku v řetězci

 2. nejjednodušší uhlovodík

 3. methan, ethan, propan, butan mají … skupenství

 4. alkyny mají jednu … vazbu

 5. v organických sloučeninách je uhlík vždy …

 6. náhradní droga čichačů

 7. uhlovodík s deseti atomy uhlíku

 8. prvek, který je základem všech organických látek

 9. uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou

 10. alkyn se dvěma uhlíky 

5. Jednotlivá slova se roztrhla. Vyhledej správné kombinace jejich částí a vytvoř celá slova (vybarvi).

názec tylenřetěethynenasyaroma
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