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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 29.03.-31.03.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Vyhodnocení testu CERMAT – on-line

LITERATURA

!!Termín odevzdání tento pátek!!

Práce na zadaných prezentacích

Matylda: Ota Pavel – Smrt krásných srnců – str. 43

Šárka: Josef Škvorecký – Zbabělci – str. 31

Michal: Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky – str. 33

Vít: Milan Kundera – Žert – str. 73

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

Písemný úkol: reportáž 166/1d) – termín odevzdání 31. 3. (pro inspiraci si přečtěte i další 
reportáže v učebnici). Úkol napište ve Wordu a pošlete na můj mail. Úkol je na známky, 
neodevzdání znamená nedostatečnou.

ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte pracovní list na téma „Velikonoce.“ Zašlete vypracované na můj e-mail.



NĚMECKÝ JAZYK

-          opakovací test 3. lekce
-          slovíčka PS strana 45 ke slovu spitze

MATEMATIKA

1/ Kolika procentní ocet získáme smícháním dvou litrů 8 % octa s třemi litry 4 % octa?

2/ Potřebujeme připravit 8 litrů roztoku soli o koncentraci 12,5 %. Máme k dispozici 17 % a 9
% roztoky kuchyňské soli. Kolik kterého roztoku je potřeba smíchat?

Výpočty digitalizujte a pošlete jako přílohu v PDF nebo JPG na můj školní email…
pavel.valchar@zsmskamyknv.cz 

Zpracoval: Valchář Pavel, 24.3.2021

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., 24.3.2021

FYZIKA

Vypočítej příklad: 

Do vany jsme napustili 40 litrů vody teplé 12 stupňů Celsia a 20 litrů vody teplé 45 stupňů 
celsia. Jakou teplotu měla výsledná směs vody ve vaně? Bude ti ve vaně zima, teplo nebo 
horko? Zahřívání vany a vzduchu opomineme.   



Výpočet celého příkladu pošli na adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz nejpozději do 
313.2021. 

PŘÍRODOPIS

Opakování:

- Vnitřní stavba ledviny 
- Stavba kůže
- Mícha
- Laloky mozkové kůry a hlavní centra uložená v mozkové kůře
- Stavba mozku člověka

CHEMIE

Dusíkaté deriváty uhlovodíků a vlastnosti dusíkatých derivátů (učebnice strana 58).

Stranu 58 si prostudujte a potom si vše vysvětlíme na hodině.

Procvičujte vzorce halogenidů a oxidů.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 Hospodaření: 

 Nabídka
 Poptávka
 Podnikatelský plán

TĚLESNÁ VÝCHOVA
  
https://youtu.be/kyW7fKYJ3e0   komplexní cvičení bez výskoků 25 min.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

– tradice

https://youtu.be/3E3TQfKREbY  velikonoční dekorace

https://youtu.be/3E3TQfKREbY
https://youtu.be/kyW7fKYJ3e0
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz




OUR EASTER 
 

Hello Friends! My name’s Jack. I’m 12 years old and I live in a small town in the south 

of  

Britain with my mum, dad and my sister, Emily.  

 

Spring is here now and I’m very happy because of it. But now, I would like to tell you 

what we do in Britain at Easter.  

 

My mum makes hot cross buns and we eat them for tea.  

We usually have Easter-projects at school. Last year we made colourful hats, 

called Easter bonnets. Easter bonnets are big hats that we decorate.  

 

This year we are going to design a basket full of painted Easter eggs. It will 

be a great fun!  

 

On Easter Sunday morning we have a big breakfast. After breakfast we all go 

to church. When we get home, we give each other chocolate eggs. (Kids get 

the biggest ones!) Then we play ‘Easter egg hunt”. My parents hide some 

Easter eggs in the garden and Emily and I look for them. We love playing it. 

 

We have roasted lamb with veggies for lunch. 

 

In the afternoon my cousins, aunts and uncles come over for tea. We have Easter cupcakes, cakes and 

delicious tea. After tea we usually go for a walk together. 

I like Easter because it is a great family festival and there is no school for two weeks!:) 

 

ACTIVITIES  

TRUE OR FALSE 

1 Easter is in summer. 

2 We have hot cross buns for breakfast 

3. Children make Easter bonnets this year at school. 

4. Easter bonnets are dresses 

5. They are going to design baskets at the school  

6 Jack likes doing Easter projects. 

7 Easter egg hunting means that children eat chocolate eggs. 

8 The family eats chips and salad for lunch 

9 On Sunday afternoon cousins come over. 

10 Children have to go to school at Easter in Britain. 

 

 

 

 



Write the numbers on 

the pictures. 

1 church 

2 egg hunting 

3 spring 

4 hot cross buns 

5 chocolate egg 

6 garden 

7 cupcake 

8 chick 

9 bunny 

10 roasted lamb 

11 egg painting 

12 basket 

13 Easter eggs 

14 cake 

15 bonnets 

 

 

 


	TĚLESNÁ VÝCHOVA
	

