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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 01.02.-05.02.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Vsuvka – str. 135

Naučte se významové poměry a spojky!

Zapište si do gramatických pravidel

Vsuvka
=větná část, které je vsunuta do věty, netvoří s ní souvětí
-obsahuje vysvětlovací poznámky, podrobnosti, hodnotící prvky
-může se z věty vypustit
-je oddělená závorkami, pomlčkami nebo čárkami
Projděte si cv. 136/2, 3, 4 - některá budeme dělat on-line.

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

LITERATURA

Naučte se českou meziválečnou poezii (výklad máte v sešitě a ještě k tomu máte opravené 
pracovní listy, ve kterých najdete informace v otázkách i odpovědích) a Karla Čapka (výklad 
jsem posílala minule). Bude z toho test.

V Čítance si přečtěte ukázku: Karel Čapek – Válka s mloky – str. 126-132 (je tam různé 
písmo, ale stále pokračuje jedna ukázka) – v pátek při on-line hodině se budu ptát, o čem byla.

SLOH

Přečtěte si výklad Čeština po bitvě na Bílé hoře – str. 149 a zpracujte z něho výtah. Napište 
ho ve Wordu a pošlete mi ho do pátku 5. 2. na můj mail.

Výtah – uvádí nejdůležitější informace z výkladu, je psaný vlastními slovy (neopisujete věty) 
v souvislých větách a dodržuje stavbu textu (tzn. kolik odstavců je ve výkladu, tolik budete 
mít i ve výtahu jen mnohem kratší). 

ANGLICKÝ JAZYK

Fitness and health – vypracujte stránku 26 v pracovním sešitě. Jedná se o novou látku, kterou 
budeme probírat při hodině v úterý, nevypracovávejte tedy úkol dopředu . Úkol si 
zkontrolujeme společně při hodině. 

NĚMECKÝ JAZYK



 -slovíčka PS 36 – k větě Was kostet das?

                          - učebnice strana 31,32 – jídlo

                          - PS 8/29   9,10,11/30

MATIKA

Řešte soustavy rovnic a vždy proveďte zkoušku:
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x + y = – 1

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 27.1.2021



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, 27.1.2021

ZEMĚPIS

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

Zpracoval: Valchář P., 27.1.2021

FYZIKA

1. Z čeho se skládá sluneční kolektor? 
2. Co je to skleníkový efekt? 

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 5.2. do 16 hodin na emailovou
adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


CHEMIE

Alkiny -  uhlovodíky s minimálně jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku

https://youtu.be/F_Pwb_L_S-4

1) Co to jsou alkany ?

2)  Co to jsou alkeny? 

3) Čím se charakterizují areny ?

4) Benzen je………..

5) Alkiny jsou……….

Otázky vypracuj

https://youtu.be/F_Pwb_L_S-4


PŘÍRODOPIS

Trávicí soustava – tlusté střevo (učebnice strana40)

https://youtu.be/0e7Vk1_GJdY

Vypracujte otázky:

1. Které vývody ústí do dvanáctníku?
2. Kde se tvoří žluč a jaká je její funkce?
3. Co zvětšuje vnitřní povrch tenkého střeva?
4. Vysvětlete rozdíl mezi trávením a vstřebáváním.
5. Jakou funkci mají v trávicí soustavě játra?

Vypracované otázky zašlete na můj email.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zvládnu i náročné životní situace? (učebnice strana 39-40)

Jako přílohu přikládám výukovou prezentaci.

https://youtu.be/0e7Vk1_GJdY


TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na dobrovolné cvičení na doma.

https://youtu.be/Vw47X7R9BWE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Náměty na dobrovolné pracovní činnosti do kuchyně.

Ozdoby ze zeleniny.

https://youtu.be/-Y58WZfZ2DA 

https://youtu.be/Vw47X7R9BWE
https://youtu.be/-Y58WZfZ2DA




Alkyny 



Alkyny
 otevřený řetězec

 obsahují jednu trojnou vazbu (nenasycené)
 názvy alkynů mají zakončení -yn



Názvosloví

Názvy alkynů se tvoří podobně jako názvy alkanů a alkenů.

1. V molekule vyhledáme nejdelší přímý uhlíkatý řetězec, který má nejvíce   
     násobných vazeb. Vazba však musí mít co nejmenší číslo.

2. Základní řetězec očíslujeme arabskými čísly (tzv. lokanty), aby tato čísla  
    byla co nejmenší u 1. atomu, na který je vázán s druhým dvojnou vazbou.

Pokud je v řetězci více násobných vazeb, má při číslování přednost vazba dvojná, v názvu 
označujeme nejdříve přítomnost dvojných a potom trojných vazeb. Když se v řetězci 
nachází kromě dvojné vazby ještě substituent (např. methyl), má přednost dvojná vazba.

3. Při tvoření názvu základního řetězce vycházíme ze jména lineárního alkanu
    o stejném počtu uhlíkových atomů. Odstraníme koncovku –an, za   
    spojovník připojíme číselný lokant dle místa výskytu násobné vazby (číslo 
    toho uhlíku z páru nesoucího násobnou vazbu, jehož číslo je nižší), a za  
    dalším spojovacím znaménkem uvedeme příponu typy vazby 
    (dvojná = –en, trojná = –yn).

6     5       4      3     2      1

CH3-CH2-CH2-C º C - CH3

hex-2-yn 

6        5     4      3      2      1

CH º C- CH=CH-CH=CH2 

hexa-1,3-dien-5-yn 



Urči název

1         2     3         4         5          6           7          8

7          6     5         4         3          2           1       

10       9     8     7           6        5       4     3         2        1

okt-1-yn

hept-1-en-6-yn

deka-2-en-4,8-diyn



Významné alkyny
Ethyn (acetylen)

Vlastnosti:
Nejjednodušší alkyn, bezbarvý plyn, čistý je bez zápachu, 
technický páchne. Směs se vzduchem tvoří výbušnou směs.
 Uchovává se v tlakových lahvích.



Použití:
Sváření a řezání kovů. Výroba 
 vinylchloridu, acetaldehydu, 
kyseliny octové.

Příprava:
– rozkladem karbidu vápníku vodou
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Seznam použitých obrázků

Obrázek 1: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Butyne-3D-balls.png

Obrázek 2: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Propyne-3D-balls.png

Obrázek 8: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acetylene-3D-vdW.png

Obrázek 3: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dimethylacetylene.png

Obrázek 5: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethylacetylene.png

Obrázek 6: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethyne-2D-flat.png

Ostatní obrázky pochází z vlastních zdrojů

Obrázek 4: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Propyne-3D-vdW.png

Obrázek 9: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Welding.jpg?uselang=cs

Obrázek 7: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acetylene-CRC-IR-3D-balls.png
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