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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 15.03.-19.03.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Přídavná jména – str. 52

Zopakujte si přídavná jména – jak je poznáme, jejich druhy, co u nich určujeme, stupňování, 
pravopis

Projděte si cv. str. 52 – 54 – některá budeme dělat on-line

LITERATURA

Vyberte si autora na prezentaci – nahlásíte při hodině

Ota Pavel – Smrt krásných srnců – str. 43

Josef Škvorecký – Zbabělci – str. 31

Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky – str. 33

Milan Kundera – Žert – str. 73

Zpracování: do konce března

1) Prezentace v PowerPointu – rozsah min. 7 snímků. Prezentace bude obsahovat autorův 
život a zajímavosti ze života, autorova díla a podrobnosti o některých dílech. 

2) Kvíz ve Wordu – 10 otázek s     nabízenými odpověďmi  , které vychází z prezentace a 
odpovědi se v prezentaci dají najít.

3) Otázky k ukázce ve Wordu – u každého autora je uvedena ukázka z díla (v nové literární 
výchově), ukázku musíte přečíst a napsat k ní 6 otázek, které se ukázky týkají – pouze otázky,
žádná nabídka odpovědí. 

SLOH

Téma: Reportáž – str. 165

Přečtěte si žlutý odstavec – str. 166

Přečtěte si reportáž „Projížďka trabantem“ – str. 165 promyslete si úkoly 166/1 a), b), c), 
v pátek při on-line hodině se na ně budu ptát.

Písemný úkol: 166/1d) – termín odevzdání 25. 3. (pro inspiraci si přečtěte i další reportáže 
v učebnici). Úkol napište ve Wordu a pošlete na můj mail. Neodevzdání úkolu znamená 
nedostatečnou.



VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Téma: Jarní květina

Technika: libovolná (Př.: Vybrat si některou květinu, která je spojena s jarem a nakreslit 
tužkou, progresy, namalovat vodovkami, temperami, vytrhat a nalepit z různých druhů papíru,
vytvořit z netradičních materiálů – přírodniny, kamínky, potraviny, textilie… a poté vyfotit.) 
Nefotit květinu v     přírodě  !

Termín odevzdání: konec března

Vyfocené nebo naskenované dílo poslat na můj e-mail.

ANGLICKÝ JAZYK

Máme téma fitness and health. Vypracujte v pracovním sešitě stránku 31 (cvičení 3 a 4) a 
zašlete na můj e-mail. Zkontrolujeme společně při hodině. 

NĚMECKÝ JAZYK

-          shrnutí gramatiky 3. lekce
-          opakování slovní zásoby 3. lekce
-          PS strana 35 – dokončení cvičného testu

MATEMATIKA

Umocni podle vzorce:

1) (x + y)2 =  

2) (3u + v)2 = 

3) (5y + 1)2 = 

4) (4c2 + d3)2 = 

5) (u – v)2 = 

6) (3a – 2b)2 = 

7) (6x2 – 1)2 = 

8) (4m2 – n2)2 = 



9) (4u + 3v)2 = 

10) (1 – 3x2)2 = 

11) (5a – 7b)2 = 

12) (x4 + 4y2)2 = 

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 10.3.2021

ZEMĚPIS

Ke každé prezentaci, kterou jste udělali a odeslali v zeměpisu, 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. Podmínky úkolu viz 
zadání
 v 9. týdnu.

Zpracoval: Valchář P., 10.3.2021

FYZIKA

1. Máš 0,1 litru vody. Navrhni,  jak ji  nejrychleji  vypaříš, tedy změníš její  skupenství
z kapalného na plynné, aniž bys kapalinu zahříval. Současně vypočítej kolik KJ musí
kapalina přijmout, aby změnila skupenství.  

  Výsledek  svého  studijního  snažení  zašli  prosím  nejpozději  do  19.3.  do  18  hodin  na
emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

PŘÍRODOPIS

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA (učebnice strana 50-51)

Mozek – stavba mozku (obrázek na straně 50)

Vypracujte přehlednou tabulku. V jejím prvním sloupci vypište části mozku tak, jak na sebe 
navazují – od míchy až po koncový mozek. Ke každé části pak napište její funkci. 

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


CHEMIE

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Napište název:   

-  CHI3,
-  CH2Br2
-  CH3CH2Cl
-  CH3CH2Cl 
-  CHCl3 
-  CH3-CH2-CH2-CH-Br2 
-  CI4 , CH3-CH-F2,  
-  CHI3 
-  CH2Br2 

Napište vzorec: trichlormethan, fluorethan, dichlorethan

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 Hospodaření 

Výrobní a nevýrobní odvětví

- Rozliš výrobní a nevýrobní činnosti
- Pod která odvětví patří?
- Jmenuj další odvětví, která znáš

TĚLESNÁ VÝCHOVA
- Joga pro zdravá záda
https://youtu.be/lyCqXqlStRM

PRACOVNÍ ČINNOSTI

– Úloha techniky v životě člověka

https://youtu.be/Cake82KTx2s   - vyspělá technika

https://youtu.be/lyCqXqlStRM
https://youtu.be/Cake82KTx2s


Halogenderiváty 
uhlovodíků  
Co jsou halogenderiváty 
Důkaz 
Názvosloví 
Vlastnosti 
Použití  
 



Vznik halogenderivátu 

• nahrazení jednoho nebo více  atomů vodíku v uhlíkovém 
řetězci prvkem 7.skupiny PSP (F,Cl, Br, I). 

 

 

 

 

 

 

 trichlormethan           tetrachlorethan          chlorbenzen 

 



 
Důkaz přítomnosti halogenu v 
halogenderivátu 
 • https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage

&v=yWofHhxXSow 

• http://www.youtube.com/watch?v=kPQ1oHZfY8E 

 

 

• Beilsteinův test, neboli Beilsteinova plamenná zkouška je 
jednoduchý kvalitativní analytický test užívaný v chemii na 
důkaz halogenderivátů.  

    Byl vynalezen Friedrichem Beilsteinem. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yWofHhxXSow
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yWofHhxXSow
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yWofHhxXSow
http://www.youtube.com/watch?v=kPQ1oHZfY8E
http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Konrad_Beilstein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Konrad_Beilstein


Názvosloví 

• Všechny halogenderiváty - systematický název, 

                                    - (starší - radikálově funkční,  dvousložkové), 

                                    - název triviální.  

• Systematický název je jednoslovný a je tvořen názvem 
halogenu a názvem uhlovodíku. 

• Více atomů halogenu v molekule - před název halogenderivátu 
předponu vyjadřující počet těchto atomů halogenu v molekule 

   1 – mono-, 2 – di-, 3 – tri- , 4 – tetra, atd. 

Příklad:                                                 
Vzorec: CHCl3                                                                                 

Systematický název: trichlormethan 

Radikálově funkční:  methyltrichlorid 

Triviální: chloroform 



Názvosloví 

• Přítomnost více atomů halogenů se vyjádří jejich počtem, 
popř. polohou: 

• Příklad: 

   CH2ClCH2Cl                                      1,2 – dichlorethan 

 

• Přepište do sešitu tyto vzorce halogenderivátů a napište k nim 
správné názvy: 

     CHCl3; b) CH3-CH2-CH2-CH-Br2; c) CI4 ; d) CH3-CH-F2; e)     

     CH3-CH2-CH2-I. 

• Napište vzorec: trichlormethan, fluorethan, 1,1 dichlorethan 

• Napište název: CHI3, CH2Br2, CH3CH2Cl. 



Vlastnosti  

• Nejnižší halogenderiváty jsou plyny nebo těkavé a nehořlavé 
kapaliny. 

• Bezbarvé, nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických 

    rozpouštědlech. 

• Velmi dobře rozpouštějí nepolární látky (např. tuky, oleje, 
vosky). 

• Všechny kapalné halogenderiváty jsou těžší než voda. 

• Narkotické účinky (např. chloroform, halothan). 

• Slzotvorné účinky (např. benzylchlorid). 

• Karcinogenní účinky (např. vinylchlorid, tetrachlormethan). 



Chlormethan(methylchlorid): 

• CH3Cl 

 

 

• Vlastnosti: bezbarvý, velmi hořlavý plyn, mírně 

   nasládlá vůně, je však cítit až při úrovních, které       

   již mohou být toxické. 

 

• Použití: surovina pro výrobu silikonových 
polymerů; lokální anestetikum; herbicid apod. 



Freony  

• Jsou to halogenderiváty, které obsahují alespoň dva vázané 

   halogeny, přičemž jeden z nich je fluor. 

• Např. trichlorfluormethan CCl3F nebo dichlordifluormethan 

   CCl2F2.  

• Používají se k přenosu tepla v chladících zařízeních. 

• Jejich výroba se omezuje protože dochází k odštěpování chloru 
ve vyšších vrstvách atmosféry a tím se narušují molekuly 
ozónu – vzniká ozonová díra. 



Trichlorethen (trichlor) 

• CHCl = CCl2    

 

 

 

 

• Vlastnosti: bezbarvá nehořlavá kapalina sladké vůně 

• Použití: rozpouštědlo (chemické čištění oděvů)       



Chlorethen (vinylchlorid) 

• CH2=CHCl 

 

 

 

• Vlastnosti: bezbarvý plyn, nasládlé vůně s mírně 
narkotickými účinky. 

• Použití: monomer pro výrobu  

   PVC (výroba podlahových, krytin,  

hraček, instalaterských rozvodů atd.)        



Tetrafluorethen (teflon) 

• CF2=CF2 

 

 

 

• Použití: surovina pro výrobu teflonu (výroba 
teplotně odolných povlaků) 



Odkazy  

• https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved
=0CDAQsAQ#imgdii=_ 

• https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved
=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=chlormethan&imgdii=_ 

• https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved
=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Trichlorethen+%28trichlor%29:&imgdii=_ 

• https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved
=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Chlorethen&imgdii=_ 

• https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved
=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Tetrafluorethen&imgdii=_ 

• https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved
=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=teflon&imgdii=_ 

https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=chlormethan&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=chlormethan&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=chlormethan&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=chlormethan&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Trichlorethen+%28trichlor%29:&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Trichlorethen+%28trichlor%29:&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Trichlorethen+%28trichlor%29:&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Trichlorethen+%28trichlor%29:&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Chlorethen&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Chlorethen&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Chlorethen&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Chlorethen&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Tetrafluorethen&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Tetrafluorethen&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Tetrafluorethen&imgdii=_
https://www.google.cz/search?q=ch2clch2cl&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PeHYVK79HtayyASuo4CQDA&ved=0CDAQsAQ#tbm=isch&q=Tetrafluorethen&imgdii=_

	TĚLESNÁ VÝCHOVA
	- Joga pro zdravá záda

