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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 9. ročník 

TÝDEN 06.04.-09.04.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Slovesa – str. 59

Zopakujte si slovesa – jak je poznáme, jejich mluvnické kategorie

!!V     učebnici na str. 62 se naučte tabulku slovesných tříd a vzorů!!   – následující týden to 
budu zkoušet na známky. Tabulku si ofoťte nebo opište do gramatických pravidel

LITERATURA

Zhodnocení vypracovaných prezentací

SLOH

Zhodnocení slohových prací

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Měsíc duben je zakončený svátkem pálení čarodějnic. K tomu se vztahuje naše téma.

Téma: Postava čarodějnice

Technika: opět libovolná –př. namalovat, nekreslit libovolným způsobem, ale budu i ráda, 
pokud čarodějnici vyrobíte nebo z něčeho poskládáte nebo se za ni můžete i převléknout a pak
se vyfotit.

Termín odevzdání: konec dubna 

Vyfocené nebo naskenované dílo poslat na můj e-mail

ANGLICKÝ JAZYK

Udělejte prezentaci na téma Velikonoce. Vyberte si jednu anglicky mluvící zemi a popište, 
jak se zde slaví velikonoce a čím se liší od nás. Prezentace by měla mít 5-10 slidů. Zašlete 
vypracovanou prezentaci na můj e-mail.   

NĚMECKÝ JAZYK

-          Slovíčka – PS 45 ke slovu s Schuljahr
-          Učebnice strana 35 – seznámení s lekcí
-          Učebnice strana 36 – cestovní zpráva
-          PS 1,2/37



MATEMATIKA

85-1. Recitační soutěže se zúčastnilo celkem 45 žáků, přitom chlapců bylo o 11 méně než 
dívek. Kolik chlapců a kolik dívek se zúčastnilo soutěže?

85-2. Tři pětiny stromů ovocného sadu jsou jabloně, jedna třetina stromů jsou třešně. 
Zbývajících 5 stromů jsou hrušně. Kolik stromů je v sadu?

85-3. Ochránci přírody se zavázali vyčistit tu část potoka, která patří do území jejich obce. 
V sobotu vyčistili jednu čtvrtinu délky celého potoka, v neděli pak 1,5 km, takže za víkend 
vyčistili potok v délce 4 km. Jaká je délka celého potoka?

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

 Zpracoval: Valchář Pavel, 31.3.2021

FYZIKA

Odpověz na tyto otázky: 

- Co umožňuje destilace?
- K čemu slouží pasterizace? 
- K čemu se používá metoda UHT? 
- Co je to METEOSAT? 

Odpovědi na otázky pošli na adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz nejpozději do 9.4.2021. 

PŘÍRODOPIS

Nebezpečné závislosti (učebnice strana 52)

Závislost na alkoholu

Drogově závislí lidé

- Co rozumíte pod pojmem společensky tolerované drogy?

- Zjistěte, kde je všude obsažen kofein a jaké má účinky na člověka?

CHEMIE

Vlastnosti dusíkatých derivátů

Anilin

Nitrobenzen

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


OBČANSKÁ VÝCHOVA

 Hospodaření: 

- Fungování trhu
- Cena zboží
- Ekonomie

TĚLESNÁ VÝCHOVA
https://youtu.be/6XNRrNrYkwQ 

Náměty na dobrovolné cvičení na procvičení celého těla.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

– Kuchyně a základní vybavení – udržování čistoty a pořádku.

https://youtu.be/Z2ybkPx2dIg   Inspirace: moje kuchyň - uspořádání a vybavení

https://youtu.be/ZfIQKOpmWOc  Jak uklízím kuchyň

https://youtu.be/Z2ybkPx2dIg
https://youtu.be/ZfIQKOpmWOc
https://youtu.be/6XNRrNrYkwQ


Fungování trhu

 Trh = oblast ekonomiky, ve které se střetává nabídka a poptávka a kde dochází k výměně statků či
výrobních faktorů mezi subjekty ekonomiky.

 Existence trhu je důležitá pro prohlubování specializace jednotlivých ekonomických subjektů, 
protože umožňuje výměnu pro trh vyrobených statků (tzv. zboží) a statků, které subjekt potřebuje pro 
svou vlastní potřebu

Existují 3 základní typy subjektů: 
1. domácnost – jednotlivci (dostanu výplatu a jdu nakupovat)
2. firmy – subjekty, vytvářející za účelem prodeje
3. stát – má určitý kapitál, se kterým vstupuje na trh za účelem odstranit negativní a stimulovat 
pozitivní dopady na ekonomiku

 V rámci tržního systému existuje velké množství trhů, které lze klasifikovat podle různých 
hledisek:

 Podle velikosti trhu:

1. trh místní – trh malé geografické oblasti (např. města, okresu)

2. trh národní – trh na úrovni jednoho státního celku

3. trh světový (globální) – trh vznikající propojením všech národních trhů

 Podle množství směňovaného zboží (stupně agregace):

1. trh dílčí – obchoduje se na něm pouze s jedním druhem zboží

2. trh agregátní – je trhem veškerých druhů zboží

Agregace znamená spojování, shrnování, shlukování.

 Podle předmětu směny:

1. trh výrobních faktorů (práce, půdy, kapitálu)

2. trh peněz

3. trh výrobků a služeb

 Původně byla směna prostou výměnou jednoho zboží za druhé (naturální směna), v průběhu 
vznikl specifický statek, dnes jím vyjadřuje hodnota všech statků = peníze (mají úlohu všeobecného 
ekvivalentu všech statků).

 Nabídka = souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází subjekty na trh při různých 
cenách

Znázorníme-li nabídku graficky, získáme rostoucí křivku, protože s růstem ceny roste i nabízené 
množství

nabídku dělíme na tři typy:

1. individuální – nabídka jednoho zboží jedním ekonomický subjektem
2. dílčí (tržní) – nabídka jednoho zboží všemi ekonomickými subjekty
3. agregátní (celkovou) – nabídka od všech druhů zboží od všech subjektů

Komplementy = statky, které se spotřebovávají současně se zbožím. Růst ceny jednoho z nich sníží 
poptávku po daném zboží (např. auto+benzin)

Substituty = statky, které se ve spotřebě vylučují. Růst ceny statku vyvolá pokles poptávaného 
množství a současně růst celé poptávky (např. jízdné autobusem + jízda vlakem)

 Poptávka = souhrn všeho zboží, které jsou zákazníci ochotni koupit za příslušnou cenu (musí být 
podložena disponibilními peněžními prostředky)



Znázorníme-li poptávku graficky, získáme klesající křivku, protože s růstem ceny klesá poptávané 
množství
na základě podobných kritérií jako v případě nabídky rozlišujeme individuální, dílčí a agregátní 
poptávku

Zákon nabídky a poptávky  s rostoucí cenou roste nabídka a klesá poptávka

 Cena

 rovnovážná – cena, za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky (dochází 
k tomu velmi zřídka a krátkodobě)
 tržní – cena, která na trhu vzniká při aktuálním vztahu nabídky a poptávky (je-li příliš vysoká 

cena, pak výrobci hodně produkují a spotřebitelé málo nakupují, důsledkem je přebytek zboží a 
následně snížení cen)

 Konkurence mezi nabídkou a poptávkou

Výrobci chtějí prodat, to co vyrobí s co největším ziskem X spotřebitelé chtějí nakoupit, za co 
nejmenší cenu → rovnovážný vztah je kompromis mezi poptávkou a nabídkou

 cenová – výrobci zlevňují, aniž by je k tomu nutil přebytek zboží (snaží se vytlačit 
konkurenci)

 necenová – různé metody (zlepšování parametrů a kvality produktů, poskytování 
doprovodných služeb a výhod, reklamy apod.)

 dokonalá – v praxi téměř neexistuje (úplně stejné podmínky pro všechny její účastníky)
 nedokonalá – monopolní konkurence – trh jednoho výrobku s mnoha výrobci; ceny různých 

typů se mohou lišit; mezi výrobci probíhá cenová a necenová konkurence

Oligopol – na trhu jen několik málo výrobců; konkurence hlavně necenová (například automobilky)
Monopol – jediný výrobce určitého výrobku (růst cen závisí na koupěschopnosti spotřebitelů)


	TĚLESNÁ VÝCHOVA

