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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník  

TÝDEN 22.02.-26.02.2021 
 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

Téma: Skloňování vlastních cizích jmen – str. 43 

Zopakujte si skloňování vlastních cizích jmen – výklad máme v gramatických pravidlech 

z loňského roku 

Projděte si žluté odstavce a cv. na str. 43-47 

 

LITERATURA 

Jan Drda 

V Literární výchově si přečtěte ukázku: Jan Drda - Včelař – str. 57 – v pátek při on-line 

hodině se budu ptát, o čem byla. 

Zapište si do literárního sešitu: 

Jan Drda (1915-1970) 

-narodil se v Příbrami 

-v době okupace vydal román Městečko na dlani = románová kronika města Rukapáň 

(inspirace Příbramí) 

-po válce soubor povídek Němá barikáda (povídka Včelař) – hrdiny jsou obyčejní prostí 

lidé, kteří projeví statečnost 

-pohádky: Dalskabáty hříšná ves, aneb Zapomenutý čert 

Hrátky s čertem (obě zfilmované) 

 

 

SLOH 

Téma: Fejeton – str. 161 

Přečtěte si žlutý odstavec na str. 163 a fejeton „Vánoční dárek“ na str. 161 – napište osnovu 

Písemný úkol: 163/1a) - napište ho ve Wordu a pošlete mi ho do pátku 26. 2. na můj mail. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Máme téma fitness and health. Vypracujte v pracovním sešitě stránky 27 a 28. Zkontrolujeme 

společně při hodině.  



NĚMECKÝ JAZYK 

- PS strana 30,31 

- dodělat cvičení se slovní zásobou jídlo 

- učebnice strana 34- velká čísla 

- PS 14/32 a 15/32 – velká čísla 

 

MATEMATIKA 

 

Vypočítejte mnohočleny 

 

1) 8a − 2b + 6c − (4a − 9c + 6b) + b − 5c − 2a − (−2a + 3c) − b + 3c =  

2) 15g − [f − (12g − 17f) + 2g − (−5f)] − (20g − 18f) + 2g =  

3) {−[−(−6h) + (15h − 3h) − 9h] + 2h} − {15h − [7h − (−5h) − (5h − 4h)]} =  

 

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

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 17.2.2021 

 

ZEMĚPIS 

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

2021. 

 

Dne 15.2.2021 byl konečný termín k odevzdání práce ze zeměpisu. Bohužel, přestože na 

zpracování tématu bylo 6 týdnů, tak práci neodevzdala Šárka. 

 

Práce prohlédnu a napíši vám emailem známky. 

 

Zpracoval: Valchář P., 17.2.2021 

 

 

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, 17.2.2021 



PŘÍRODOPIS 

KOŽNÍ SOUSTAVA (učebnice strana 45-47) 

- Z kterých základních vrstev je tvořena kůže? 

- Ve které vrstvě kůže je uložen pigment? 

- Jaké složení má pot? Kdy a proč dochází k jeho zvýšenému vylučování? 

- Vyjmenujte funkce kůže. 

- K čemu slouží mazové žlázy v kůži? 

- Kde jsou v kůži uložena nervová zakončení a co jimi vnímáme? 

- Co vyvolává ultrafialové záření v pokožce? 

Otázky vypracujte. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Tělesné a duševní zdraví (učebnice strana 43-45) 

Sestav jídelníček na celý den tak, aby odpovídal zdravé výživě. 

 

CHEMIE 

Spalování benzínu a spalování nafty 

- Oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid sírový 

- Emisní normy 

Zjisti co se označuje jako downsizing  

Která znáte alternativní paliva pro pohon spalovacích motorů? 

Co to znamená, když má automobil tzv. hybridní pohon? 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Náměty na dobrovolné cvičení. 

 https://youtu.be/6w73P5WWPnw 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 Dobrovolné náměty ke shlédnutí.   

 Plánování a organizace práce 

 https://youtu.be/FuMaBVc10Vw 

 https://youtu.be/0swE8jEITPg 
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