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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník  

TÝDEN 08.03.-12.03.2021 
 

 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

Téma: Psaní velkých písmen – str. 47 

Přečtěte si žluté odstavce na str. 47-49 a naučte se to! 

Výklad byste měli mít z loňského roku, tady je pro jistou pro připomenutí: 

Psaní velkých písmen 

1. Podstatná jména vlastní – velké počáteční písmeno 

= názvy osob, zvířat, míst, států (Německo), příslušníků národů (Čech), uměleckých 

děl, svátečních dnů (Vánoce, Hromnice), oblastí (Třeboňsko, Sedlčansko) 

2. Několikaslovné vlastní názvy- velké písmeno jen u prvního slova (Orlické hory, 

Památník národního písemnictví) 

-je-li součástí vlastní jméno, ponechává si své velké písmeno (Severní Amerika, 

Ústava České republiky, Spolková republika Německo) 

-přídavná jména typu: severní, západní, jižní, horní, dolní, střední… (pokud se 

nejedná o vlastní jméno) se píší s malým písmenem (jižní Čechy, střední Evropa) 

3.   Místní názvy 

-slova typu: ulice, restaurace, dům, hotel, moře, průliv, záliv, oceán…- se píší 

s malým počátečním písmenem (Jaderské moře, moře Jaderské) 

- pokud je součástí vlastního názvu předložka, píše se s velkým písmenem a také první 

slovo po předložce (ulice Za Zelenou horou, hotel U Bílého koníčka) 

4.   Několikaslovné názvy obcí 

     - všechna písmena velká kromě předložek (České Budějovice, Kamýk nad Vltavou) 

- patří sem i městské části a čtvrti ( Malá Strana, Staré Město) 

5. Rozdíly v psaní 

a) obecní, městský úřad, základní škola 

- pokud je uvedeno přesné místo, jde o vlastní název – velké počáteční písmeno (Městský 

úřad v Náchodě, Základní škola v Jincích, Gymnázium v Příbrami)  

- pokud není uvedeno přesné místo, jde o obecné místo – malé písmeno (městské úřady, 

obecní úřad v naší obci, naše základní škola) 

 

b) jména nebeských těles 

- Měsíc, Slunce, Země = planety – velké písmeno 

-vyšel měsíc, zapadlo slunce, chodíme po zemi = obecné jméno – malé písmeno 

 

c) národnost, etnikum 

- příslušníci národů, jména obyvatelská – velké písmeno (Čech, Slovan, Lužický Srb, Pražan) 

- etnická příslušnost (indián, černoch, křesťan, muslim) a příslušníci spolků a hnutí (sokol, 

skaut, husita) – malé písmeno 



 

d) Nový rok = 1. leden = státní svátek – velké písmeno 

nový rok = celý další rok, užívá se do přání – malé písmeno 

 

 

LITERATURA 

Poezie - reakce na válku 

V literární výchově si přečtěte básně: František Halas - Voják – str. 54 a František Hrubín – 

Jobova noc – str. 74 – v pátek při on-line hodině se budu ptát, o čem byly. 

 

SLOH 

Téma: Fejeton – str. 161 

Přečtěte si fejeton „Domácí vězení“ na str. 164 a do slohového sešitu vypracujte úkoly a), b), 

c), v pátek při on-line hodině to zkontrolujeme. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Máme téma fitness and health. Vypracujte v pracovním sešitě stránku 30 (cvičení 3 a 4) a 

zašlete na můj e-mail. Zkontrolujeme společně při hodině.  

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- opakovat slovíčka PS 36 

- opakování – jídlo, čísla 

- opakovací test – PS strana 34,35 

 

MATEMATIKA 

 

Rozlož mnohočleny na součin: 
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6) 5b(a + 3) + a + 3 =  

7) 5(x – 4) – 8y(4 – x) =  
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12) 7(a – 5) – b(a – 5) =  

13) 2m(3 + k) + n(k + 3) =  

14) x(y + 3) – y – 3 =  

15) 2a(3 – b) – 4(b – 3) =  

16) 2x(1 – y) – y + 1 =  

 

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

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 3.3.2021 

 

ZEMĚPIS 

 

Každý již zpracoval dvě prezentace na země Asie. Dalším úkolem je, vypracovat k těmto 

prezentacím kvíz, který bude prověřovat znalosti z prezentace dané země. To znamená, ke 

každé prezentaci, kterou jste udělali a odeslali, nyní vypracujte kvíz. Kvíz bude obsahovat 

minimálně 14, maximálně 18 otázek, které se budou vztahovat k dané zemi a bude prověřovat 

znalosti o uvedené zemi, jak jsou uvedené v prezentaci. 

 

1. Kvíz ke každé zemi bude mít 14 – 18 otázek. 

2. Ke každé zemi bude samostatný kvíz. 

3. Kvíz bude mít nadpis o co se jedná a na závěr jméno toho, kdo ho vypracoval a datum 

vypracování. 

4. Kvíz bude mít 4 možné odpovědi a jenom jedna bude správná. Správná odpověď bude 

v kvízu označená. 

5. Kvíz vypracujte ve Wordu nebo v Excelu. 

6. Kvíz musí být zpracovaný tak, aby se dal vytisknout a nepůsobilo to zmatečně a 

chaoticky, ale přehledně a systematicky. To znamená, měli byste uplatnit a prokázat 

své znalosti z práce s počítačem a s těmi základními programy jako je Word a Excel 

při tvorbě daného souboru. 



7. Otázky, které dáte do kvízu, se musí vztahovat k vaší prezentaci dané země a odpověď 

musí být v prezentaci dohledatelná. 

8. Sestavit dobrý kvíz není jednoduché a oba kvízy budu hodnotit známkou, jako ty 

prezentace. Z každého kvízu bude samostatná známka. 

9. Pokud již zaslanou prezentaci kvůli kvízu upravíte nebo doplníte, tak mi to nevadí, ale 

novou prezentaci mi musíte opět zaslat a pojmenovat ji tak, aby se název odlišoval od 

té původní, například číslem apod. Nesmíte to poslat pod stejným názvem, jako 

někteří často dělají. 

10. Pokud nemáte k dispozici počítač, tak si půjčte notebook ve škole. V dnešní době si 

nebudeme předávat papírové záznamy… 

11. Vypracované kvízy mi zašlete jako přílohu emailu na školní adresu. Nejpozdější 

termín odevzdání je 26.3.2021. 

12. Pokud je vám něco nejasného, tak se zeptejte. 

 

Zpracoval: Valchář P., 3.3.2021 

 

FYZIKA 

 
1. Připrav si ústně odpovědi na úlohy z učebnice ze strany 63 a ze strany 65.  

2. Na hodinu fyziky 15.3. si připrav matematicko-fyzikální tabulky a kalkulačku.  

 

 

PŘÍRODOPIS 

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA (učebnice strana 49) 

Mícha (nastudovat, nakreslit do sešitu obrázek ze strany 49- příčný řez míchou 

Vypracujte otázky: 

- Z čeho se skládá nervová soustava člověka? 

- Popište stavbu neuronu. 

- Co rozumíte pod pojmem synapse? 

- Jaký rozdíl je mezi nepodmíněnými a podmíněnými reflexy? 

 

CHEMIE 

Opakování jednoduché alkany (methan, ethan, propan) učebnice strana 47. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Úvod do tématu hospodaření (strana 46-51) pročtěte si. 

Dělba práce v rodině 



TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 
Cvičení pro začátečníky - jemná ranní joga  

https://youtu.be/Nb7_TQhtVec 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Informace a návody- (pletení pro začátečníky) 

https://youtu.be/p1bVlEJ5Da0  

 

https://youtu.be/Nb7_TQhtVec
https://youtu.be/p1bVlEJ5Da0

