
Pokyny k práci v Anglickém jazyce 9. třída: 

Mgr. David Otipka 

Poznámky: S dotazy ohledně výuky nebo třídních záležitostí se na mě obracejte na : 

a) E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

Od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020 : 

 

I. Řešení cvičení z minulé hodiny: 

II.  

II B) Procvičování: Doplňte going to nebo will do následujících vět. Přepiš do sešitu tyto věty i 

z řešením. ŘEŠENÍ 

She is going to fly France in July.  

(V červenci poletí do Francie) 

I will probably watch TV today  

(Asi dneska budu sledovat televizi.) 

Do you know about Diana? She is going to have a baby.  

(Co víš o Dianě, Bude mít dítě.) 

I think it will rain. 

 (Myslím, že bude pršet.) 

I'm really tired. I think I will go to bed.  

(Jsem velmi unavená. Asi si půjdu lehnout.) 

I think I will go to the party.  

(Myslím, že na tu party půjdu.) 

Will you help me? I can't. I am going to go the cinema in the evening. 

( Pomůžeš mi? Nemůžu. Večer jdu do kina.) 

We are going to have a barbecue tomorrow. It's all planned, so I hope it won't rain. 
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(Zítra budeme grilovat. Vše je naplánované, tak doufám, že nebude pršet. 

My friends are coming at 8 o'clock. We are going to have dinner together. 

(Moji kamarádi přijdou v 8. Navečeříme se společně.) 

We are going to get married next year. 

(Příští rok se budeme brát.) 

It's 10-1, they are going to win the match. 

(Je to 10-1, ten zápas vyhrají.) 

I am going to buy a new car.  

(Koupím si nové auto.Mám to v plánu.) 

 

I hope he will like her new car. 

(Doufám, že se ji bude líbit její nové auto.) 

 Will you open the window, please? 

I am going to learn English every day.  

(Budu se učit anglicky každý den, protože chci) 

 

II C) Procvičování: Zkuste přeložit tyto věty. Napište je do sešitu i s překladem. ŘEŠENÍ 

Budu žít v Anglii.(mám to v plánu) I am going to live in England. 

Myslím, že vyhrají.    I think they will win. 

Petr bude mít příští týden patnáct. Peter is going to be fifteen next week. 

Pomohu ti.    I will help you. 

Zítra, pujdeme do kina.  Tomorrow, We are going to go to the cinema. 

 

 

  

II Znovu si přečtěte následující text. Jedná se o výklad použití going to a will. 

Pomůže vám se cvičením. 



II a) Will nebo going to: 

Will: 

1) Právě se rozhodujeme. 

Pokud se jedná o to, že mluvčí se rozhoduje pro něco v okamžik mluvení. 

2) Co si myslím o budoucnosti. 

WILL používáme u takové předpovědi budoucnosti, která není založená na žádných již patrných 

skutečnostech, člověk prostě říká svůj názor, co si myslí. 

3)  Sliby, objednání, prosby, varování, výhrůžky. 

 

Going to: 

1) Oznamuji své plány.: 

Pokud se nejedná o rozhodování v daný moment, ale spíše o oznámení rozhodnutí, které už 

člověk udělal. Do češtiny tyto věty můžeme přeložit např. pomocí slovesa HODLÁM. 

2)  Předvídáme, že se něco stane, na základě patrných důkazů: 

Někdy je možné odhadnout, že se něco stane, podle viditelných důkazů. Vlastně vidíme, že se 

k něčemu schyluje, že už se to blíží. Někdy se hovoří, že se jedná o blízkou budoucnost. 

 

II b) Procvičování: Doplňte going to nebo will do následujících vět. Přepiš do sešitu tyto věty i 

z řešením 

1) Marek ___________ throw a party next week. He's already bought some food. 

(Marek pořádá příští týden večírek. Už nakoupil nějaké jídlo.) 

2) Would you like tea or coffee? –I ____________have tea. 
(Dáš si čaj nebo kávu? –Dám si čaj.) 

3) (The phone is ringing) I _______ get it. 
(Zvoní telefon) Zvednu to. 

4) I _____________ go to the beach next weekend. We've already booked a hotel. 
(Příští víkend jedu na pláž. Už jsme si objednali hotel.) 

5) Look at the clouds! It ____________rain.  
(Podívej se na ty mraky. Bude pršet.) 

6) I'm thirsty, I think I ______ buy a drink. 
(Mám žízeň, asi si koupím něco k pití.) 

 

7) I'm very tired. –Wait, I ___________ get you some coffee. 



(Jsem hodně unavený. –Počkej, koupím ti kávu.) 

8) I haven't made any plans. I think I ___________watch TV. 
(Zatím jsem si nic nenaplánoval. Asi se budu dívat na televizi.) 

9) Someone's at the door! –I _________ go there. 
(Někdo je u dveří! –Zajdu tam.) 

10) He is not free tomorrow. He ________ see the doctor. 
(Zítra nemá čas. Jde k lékaři.) 

11) Why are you holding a piece of paper? –I __________ write a letter to my friend. 
(Proč držíš ten papír? –Jdu napsat dopis kamarádovi.) 

12) Why don't we go out? –Okay, I ____________ buy tickets to the cinema. 
(Nepůjdeme ven? –Dobře, koupím lístky do kina.) 

13) Why have you put your coat on? –Because I ____________walk the dog.  
(Proč sis oblékl kabát? –Jdu vyvenčit psa.) 

14) I ___________buy a new laptop next month. I have saved money to buy it.  
(Příští týden si koupím nový notebook. Našetřil jsem si na něj peníze.) 

15) Why is she in a hurry? Because she ____________ meet her brother at 6 o'clock. 
(Proč spěchá? Protože má sraz s bratrem v 6 hodin.) 

16) Wait! I _____________ help you. 
(Počkej! Pomůžu ti.) 

17) Do not go out now. There _________ be a thunderstorm. I've just heard it on the radio.  
(Nechoď ven. Bude bouřka. Právě jsem to slyšela v rádiu.) 

18) We don’t have any sugar. I know. –I _________ buy some. 
(Nemáme cukr. –Já vím, půjdu ho koupit.) 

19) I haven't got my phone. –That's OK. I ________ lend you mine. 
(Nemám telefon. –To nevadí, půjčím ti svůj.) 

20) I decided last week. I ___________ take the job. 
(Minulý víkend jsem se rozhodla. Tu práci vezmu.) 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS (18.5. – 22.5.) 



Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden vás čeká OPAKOVÁNÍ:  

– které bude sloužit jako podklad pro známku na vysvědčení. Vaším úkolem 

bude pouze vyplnit test – z učiva, které jsme probrali za období, kdy jsme 

nechodili do školy. Test si buď udělejte na papír – napište své jméno, předmět 

přírodopis, 9.třída a vyplňte odpovědi (např.: 1c, 2b…) nebo jej vyplňte 

vytištěný – odevzdejte buď do schránky ve škole anebo jej vyfoťte a pošlete mi 

na messenger (Facebook: Barča Kaločová). Opravím a napíšu Vám známku.   

Termín odevzdání: do konce května (pokud test nebude vyplněn, budu muset 

hodnotit jej nedostatečně – 5.)

TEST 

 

1. Co patří mezi největší globální problémy 

lidstva? 

a) přelidnění 

b) nedostatek financí 

c) vegetariánství 

2. Co patří mezi obnovitelné zdroje energie? 

a) energie větru, vody, slunečního záření 

b) energie slunečního záření, ropa 

c) černé uhlí, ropa, energie vody 

3. Co patří mezi neobnovitelné zdroje 

energie? 

a) energie z ropy, černého uhlí 

b) energie vody a větru 

c) energie vodního přílivu 

 

4. Je skleníkový efekt nebezpečný? 

a) ano 

b) jen v zimním období 

c) ne, lidé sami skleníky stavějí 

5. Co znamená slovo symbióza? 

a) vzájemné a oboustranně prospěšné soužití 

2 a více organismů 

b) jeden organismus využívá druhý, kterému 

to značně neprosívá a škodí 

c) jeden druh živočicha zcela vyhubí jiný druh 

6. Co to je biomasa? 

a) veškeré organismy v přírodě, které jsou 

velmi nebezpečné pro člověka 

b) souhrn látek tvořících těla všech organismů, 

jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů 

 

 

 

7. Co patří k neživé přírodě? 

a) voda, vzduch, rostliny 

b) voda, vzduch, živočichové 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9


c) voda, vzduch, horniny 

8. Co to je mikroorganismus? 

a) všechna zvířata, která nejsou větší než 2 cm 

b) jednobuněčné organismy pozorovatelné 

pouze pod mikroskopem 

c) mnohobuněčné organismy pozorovatelné 

lupou či okem 

9. Co v ekologii znamená slovo predátor? 

a) organismus, který pro své přežití konzumuje 

jiné organismy, což je podmínka jeho přežití 

b) zvíře, kterého se všichni bojí 

c) zvíře, které se baví lovem 

10. Kdo patří mezi parazity? 

a) klíště 

b)včela 

c) žížala 

11. Kdo patří mezi predátory? 

a) žirafa 

b) slon 

c) lev 

12. Kdo patří mezi býložravce? 

a) hroch 

b) krokodýl 

c) štika 

 

13. Kdo patří mezi masožravce? 

a) štika 

b)lama 

c) prase 

14. Mezi země třetího světa se řadí: 

a) USA, Kanada, Německo 

b) Kambodža, Etiopie, Myanmar 

c) Polsko, Česko, Slovensko 

15. V kterém roce vznikl v ČR zákon o 

ochraně přírody a krajiny? 

a) 1918 

b) 1992 

c) 2015 

16. Patří ČR mezi bezpečné země? 

a) ano mezi 10 nejbezpečnějších zemí světa 

b) ne, je u nás vysoká kriminalita 

c) jsme někde uprostřed 

17. Které země na světě mají nejvíce 

obyvatel? Jsou přelidněné? 

a)Anglie a Indie 

b) Čína a Indie 

c) Indie a Rusko 

18. Které země světa patří mezi nejbohatší? 

a) USA, Německo, Anglie 

b) USA, ČR, Slovensko 

c) USA, Dubaj, Kolumbie 

 

 



Matematika IX.tř. 18.5. – 22.5.2020                                                         Rupec S. 

 

Úrok a úroková sazba 

 

 
 

 



 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 2 

Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

3a)   20 Kč     b)   4 Kč     c)   12,05 Kč     d)   36,25 Kč 

4a)   84 Kč     b)   264,60 Kč     c)   22 516,20 Kč     d)   15,12 Kč 

5a)   46 Kč     b)   460 Kč     c)   506 Kč     d)   1 012 Kč     e)   2 024 Kč 

12a)   366,68 Kč     b)   4 620,32 Kč     c)   33 811,68 Kč     d)   463 731,71 Kč      
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Chemie IX. tř. 18. 5. – 22. 5. 2020                                                   Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Zasílám Vám tyto úkoly pro 

následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi email: 

evzen.tarasjuk@seznam.cz       

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

1. Přečtěte si text. Podle textu písemně odpovězte na otázky. 

Uhlík v uhlovodících má schopnost vytvářet řetězce, které mohou být různě dlouhé, 

otevřené nebo uzavřené. Čím delší uhlíkatý řetězec, tím je vyšší teplota varu a hustota. 

Nejjednodušším uhlovodíkem je methan, který vzniká rozkladem látek biogenního původu 

(bioplyn), doprovází také ložiska ropy a uhlí. Uhlovodíky se získávají také destilací ropy. Na 

trhu nejžádanější produkty destilace ropy jsou benzín a plynový olej. Produkce frakcí 

s vysokou teplotou varu značně převyšuje poptávku, proto se tyto frakce upravují 

krakováním. Působením katalyzátorů se trhají řetězce těžkých uhlovodíků a vznikají lehké 

uhlovodíky k pohonům motorů.  

Otázky: 

a)Vysvětlete, proč existuje tak velký počet organických sloučenin? 

b) Dané uhlovodíky seřaďte podle stoupající teploty varu ( řešení vysvětlete). Uhlovodíky: 

dekanC10H22, propanC3H8, pentanC5H12, oktanC8H18, methanCH4, hexanC6H14. 

c) K čemu je určeno krakování?  

d) Porovnejte délku řetězce uhlovodíků určených ke krakování s délkou řetězce uhlovodíků v 

benzínu.  

2. Spojte, co k sobě náleží: 

1. alkany  a. dvojná vazba     acetylén 

2. alkeny  b. trojná vazba     butadien 

3. arény   c. uzavřený řetězec, jednoduchá vazba  propen 

4. alkyny   d. jednoduchá vazba     cyklohexan 

5. alkadieny  e. delokalizace elektronů vazby   styrén 

6. cykloalkany  f. více dvojných vazeb    methan 

3. Procvičujte značky chemických prvků na webu: 
https://www.umimefakta.cz/cviceni-znacky-chemickych-prvku 

4. Procvičujte názvosloví kyselin (lehké) na webu: 

https://www.umimefakta.cz/kyslikate-kyseliny-1-uroven/17236 

5. Procvičujte názvosloví solí (lehké) na webu: 

https://www.umimefakta.cz/soli-kyslikatych-kyselin-1-uroven/17140 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
https://www.umimefakta.cz/cviceni-znacky-chemickych-prvku
https://www.umimefakta.cz/kyslikate-kyseliny-1-uroven/17236
https://www.umimefakta.cz/soli-kyslikatych-kyselin-1-uroven/17140


ŘEŠENÍ: 

1. a) Uhlík má schopnost vytvářet řetězce. 

b) Methan, propan, pentan, hexan, oktan, dekan; čím větší počet uhlíků v uhlovodíkovém 

řetězci, tím větší teplota varu. 

c) K výrobě benzínu z těžších frakcí destilace ropy. 

d) Uhlovodíky určené ke krakování mají delší řetězec než uhlovodíky, které tvoří benzín.  

2. Spojte, co k sobě náleží: 

1. alkany  a. dvojná vazba     acetylén 

2. alkeny  b. trojná vazba     butadien 

3. arény  c. uzavřený řetězec, jednoduchá vazba  propen 

4. alkyny  d. jednoduchá vazba    cyklohexan 

5. alkadieny e. delokalizace elektronů vazby   styrén 

6. cykloalkany f. více dvojných vazeb    methan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JČ pro 9.třídu  18.- 22.5.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

Tento týden máte za úkol vyplnit opakovací  TEST. Vždy je pouze 1 správná odpověď ! 

1. Kolik máme SLOVNÍCH druhů :  a) 5   b) 11   c)10 

2. Co znamená termín NEOHEBNÉ slovní druhy : 

a) nedají se časovat 

b) nedají se časovat a skloňovat 

c) nedají se skloňovat 

3. Vyber možnost, kde jsou JEN vyjmenovaná slova nebo jejich slova příbuzná : 

a) noviny, fyzika, posypat 

b) rypáček, dotýkat se, omyl 

c) kopýtko, povykovat, jazyková 

4. Příběh se zvířecími hrdiny a s ponaučením na závěr se nazývá : 

a) pohádka 

b) bajka 

c) legenda 

5. EPIKA se vyznačuje tím, že : a) má děj 

                                                  b) nemá děj 

                                                  c) je určena pro divadlo 

               6. Sbírku balad Kytice napsal/-a   a) B.Němcová 

                                                                          b) K.J.Erben 

                                                    c) A.Jirásek 

                7. J.A.Komenský napsal mimo jiné i : a) Labyrint srdce a ráj světa 

                                                                                  b) Labyrinty srdce a světa 

                                                                                  c) Labyrint světa a ráj srdce 

               8. Starověký epos Ilias vypráví  o : a) válce o Tróju 

                                                                            b) válce o Ithaku 

                                                                            c) válce o Mykény 

               9. Vyber správnou možnost :  1) Drž hrnec za a) obě uši 

                                                                                                b) obě ucha 

                                                                                                c) oba ucha  

                                                                     2) Dědeček šel k lékaři s  a) bolavýma kolenama 

                                                                                                                 b) bolavýma koleny 



                                                                                                                 c) bolavými koleny 

 

                                                                      3) Pekařka válela těsto  a) oběma rukama 

                                                                                                                b) obouma rukama 

                                                                                                                c) oběma rukami 

                10. Vyber možnost, kde jsou jen SYNONYMA (slova stejného nebo podobného významu) : 

                      a) odvážný, bázlivý, neprůbojný 

                      b) odvážný, riskantní, nerozvážný 

                      c) odvážný, nebojácný, hrdinný 

                11. Vyber možnost, kde je HOMONYMUM (slovo souzvučné, které má ale odlišný význam ): 

                       a) záda     b) ručička     c) obličej 

                12. Vyber možnost, kde jsou ANTONYMA (slova protikladná) : 

                       a) světlý – bílý 

                       b) chytrý – inteligentní 

                       c) najezený – hladový 

                13. Základní skladební dvojice je  a) podmět + přísudek 

                                                                           b) podmět + přívlastek 

                                                                           c) přísudek + přívlastek 

                 14. Vyber možnost, kde jsou ZÁJMENA :  a) několik, dvoje, stokrát 

                                                                                          b) stůj, běžím, opakovat 

                                                                                          c) který, někdo, můj 

                 15. „Myšlenky, které vyslovil autor ve svém díle Malý princ, k nám promlouvají dodnes.“ 

                        Tento text ( viz výše) je :  a) věta jednoduchá 

                                                                     b) souvětí podřadné 

                                                                     c) souvětí souřadné 

 

 



Finanční gramotnost IX. tř., 11. - 15. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) K minulé látce 

Marketing se zabývá zkoumáním a pochopením potřeb zákazníků a vzbuzením 

jejich pozornosti a zájmu. 

2) Dnes si probereme pojem, který se občas zaměňuje s marketingem a 

tím je reklama. 

Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, 

obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. 

 Podle použitého média se 

rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. 

Reklamu využívají především obchodní společnosti, ale i neziskové 

organizace a profesní či sociální organizace. 

Někdy se setkáváme s pouhými odkazy nebo jménem nebo logem výrobce či 

výrobku, kde chybí přesvědčování,  a to na vhodných i méně vhodných místech 

(např. na mantinelech při sportovních utkáních, na dresech nebo závodních 

autech) 

Cíle reklamy lze klasifikovat podle jejího primárního účelu – zda má reklama 

informovat, přesvědčovat, nebo připomínat. 

Reklama s cílem informovat se využívá při zavádění nové kategorie produktů. 

V takovém případě je úkolem vytvořit primární poptávku. 

Přesvědčovací reklama nabývá na významu ve chvíli, kdy roste konkurence. 

Tento druh reklamy je využíván k vytvoření selektivní poptávky po značce a k 

přesvědčení spotřebitelů, že nabízí za jejich peníze nejvyšší kvalitu. 

Reklama s cílem upomínat je velice důležitá pro vyzrálé výrobky, protože 

nedovolí spotřebitelům, aby na ně zapomněli. Firmy se tímto druhem reklamy 

mohou také snažit ujistit stávající zákazníky, že učinili správnou volbu.[10] 

 

Reklama a její pro a proti 

Obhajoba reklamy 

https://managementmania.com/cs/marketing
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%A1_propagace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Noviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plak%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neziskov%C3%A1_organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neziskov%C3%A1_organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama#cite_note-10


- má informativní povahu – určuje ceny výrobků v prodeji, místo prodeje 

výrobku apod., čímž usnadňují rozhodování zákazníka  

- podporuje soutěžení a posiluje konkurenci (firmy pak nemají tak velkou tržní 

sílu) 

- možnost, jak může nová firma přilákat zákazníky 

Kritika reklamy 

- ovlivňuje racionální chování spotřebitele a jeho preference (má víc 

psychologický než informativní charakter) 

- z reklamy nelze rozpoznat kvalitu výrobku 

- navozuje u spotřebitelů klamné představy, kdy jim zatajuje negativa 

inzerovaného produktu 

- omezuje soutěžení – přesvědčuje, že prezentovaný výrobek se zásadně liší od 

těch konkurenčních, čímž u spotřebitele vytváří neelastickou poptávku 

- vizuální smog – ruší kvalitu prostředí (především exteriéry) v krajině 

městské, ale také kolem důležitých dopravních tahů 

- v televizi rušivě zvýší hlasitost na začátku reklamní přestávky a po ní se film 

výrazně ztiší. - na internetu překáží a ruší od daného textu nebo vyskakují v 

podobě vyskakovacích oken. - - často také nedávají smysl a jsou naprosto 

hloupé a nudné. 

- přerušuje tok myšlenek, zaměstnává mysl, ruší a snižuje soustředěnost. 

Takže k reklamě je nutno přistupovat se zdravým rozumem a vždy se ptát, 

kdo si ji objednal - zaplatil. 

Jaký je tvůj názor? 
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1) Řešení minulých úkolů 

V centrálních oblastech hvězd vzniká při termonukleárních reakcích rentgenové a gama 

záření. Jak fotony postupují z centrální oblasti k povrchu hvězdy, část energie předávají 

okolí. Přitom ohřívají  hvězdu a zároveň zastavují  její smršťování. Gravitační síla je v 

rovnováze s tlakovou silou plazmatu a fotonů.  

Hvězda v tomto stabilním stadiu setrvává nejdelší část svého života. Naše Slunce je v tomto 

stadiu již 4 ,6 miliardy let a je přibližně uprostřed tohoto období. 

Další vývoj hvězdy. 

Během přeměny vodíku na helium, se uprostřed hvězdy zvětšuje vrstva helia. V heliovém 

jádře nevzniká záření. Proto se jádro hvězdy smršťuje , dokud se v něm teplota nezvýší asi na 

sto milionů stupňů. Pak se při termojaderné reakci začnou jádra helia  přeměňovat na jádra 

uhlíku a kyslíku .Zvětší se počet fotonů i jejich tlakové síla, která překoná gravitační sílu a 

hvězda se mnohonásobně zvětší. Tato fáze se proto nazývá obr. 

b) Seřaď následující pojmy: globule - 2, obr - 4, prachoplynné mračno -1, fáze záření 

vyvolaného přeměnou vodíku na helium -3 

c) Co je neutrino? Lehká neutrální částice, které vylétají z hvězd při proton - protonovém 

cyklu. 

d) Při jaké hmotnosti globule nedojde k zahájení termonukleární reakce? Menší než 8% 

hmotnosti Slunce. 

 

2) Nové učivo - Zánik hvězd, učebnice s. 114 - 116, přečíst a odpovědět na 

otázky. 

Co rozhoduje o způsobu zániku hvězdy? 

V závěru vývoje obra se v centru hvězdy zvětšuje ……………….jádro. Oblasti 

termonukleárních reakcí se přesouvají …………………….. k ……………………, do 

oblasti s …………………teplotou. Ubývá vyzařovaných ……………………. a dochází 

k poklesu …………………..síly fotonů. Poruší se rovnováha a dojde ke 

………………………. smršťování hvězdy. 

Co je bílý trpaslík? 

Jak vznikne černý trpaslík? 



Co je pulsar? 

Bílý trpaslík má …………………….přibližně stejnou jako …………………….., ale je 

mnohem …………………., asi jako ………………………. 

Z jaké hvězdy může vzniknout černá díra? 
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Pokračování - Významné mezinárodní organizace. 

Posledně jsme se seznámili s EU, OSN, NATO. Dnes se seznámíme s dalšími 

významnými organizacemi. 

 Uvádím jich 7. Jen si porovnej, v kterých částech světa působí, kde je členem i 

ČR a jaké si kladou cíle. 

1) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

 (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and 

Development) je mezivládní organizace 36 velmi ekonomicky rozvinutých států 

světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD vznikla v roce 

1961. 

OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, 

zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu.  

Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení 

nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů. 

Organizace pracuje s jednotlivými vládami, vypracovává analýzy, žebříčky a 

hodnocení v různých oblastech (například školství či zemědělství). Vydává 

doporučení a varování; také předpovídá dopady různých politických 

rozhodnutí. 

Členové 

Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Chile, Německo, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Kanada, Korea, 

Lucembursko, Mexiko, Nizozemí, Nový Zéland, 

Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, Spojené 

státy. 

Česká republika se stala členem OECD 21. prosince 1995. 

2) NAFTA 
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Severoamerická dohoda o volném obchodu (zkráceně NAFTA z angl. North 

American Free Trade Agreement) je obchodní dohoda 

spojující Kanadu, Spojené státy americké a Mexiko se snahou omezit obchodní 

a celní bariéry a liberalizovat obchod. Sídlem jsou hlavní města všech 

členských států (tedy Ottawa, Washington D.C. a Ciudad de México). 

Výší HDP je NAFTA největším hospodářským sdružením na světě, její ekonomiky 

představují třetinu světového HDP. 

3) Mercosur 

 (španělsky: Mercado Común del Sur, ) je sdružení volného obchodu, zakládající 

členské státy byly Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay. 

Přidruženými státy organizace 

jsou Chile, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Surinam , Guyana, Bolívie 

 

4) Sdružení národů jihovýchodní Asie  

(ASEAN – Association of South East Asian Nations) 

Sdružuje Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singap

ur, Thajsko a Vietnam. Za svůj cíl si organizace vytkla urychlit ekonomický růst, 

sociální pokrok, kulturní rozvoj a vzájemné vztahy svých členů s tím, že 

v současnosti spolupracuje i ve vojenskopolitické a mezinárodněpolitické 

oblasti. 

Důvody k založení 

Zakládající členské státy vytvořily organizaci ASEAN zejména kvůli strachu z 

nástupu komunistického režimu 

5) Organizace zemí vyvážejících ropu 

 (zkráceně OPEC z angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries) je 

mezivládní organizace sdružující 13 zemí exportujících ropu. OPEC koordinuje 

ekonomickou politiku členských zemí, a to zejména v oblasti vyjednávání 

s ropnými společnostmi ohledně objemu produkce a cen ropy. Sídlo 

organizace je ve Vídni. 
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Členské země OPEC dnes kontrolují 75 % veškerých světových ropných zásob, 

v celosvětovém měřítku zajišťují jednu třetinu veškeré ropné produkce a celou 

polovinu z objemu vývozu ropy. 

Členské země 

Alžírsko ,Angola Gabon Irák Írán, Konžská 

republika, Kuvajt,Libye,,Nigérie ,Rovníková Guinea Saúdská Arábie,Spojené 

arabské emiráty,Venezuela. 

6) Asijsko-pacifické hospodářské společenství 

 (anglicky Asia-Pacific Economic Cooperation, zkratka APEC) je organizace 

sdružující 21 zemí. Tyto země vytvářejí polovinu HDP světa. Cílem tohoto 

seskupení je zlepšit ekonomické a politické vztahy mezi členskými státy. Tato 

ekonomická integrace má své sídlo v Singapuru. 

Členové] 

Austrálie, Brunej, Filipíny, Indonésie, Japonsko, Jižní 

Korea, Kanada, Malajsie, Nový Zéland, Thajsko, Singapur a USA.  

V roce 1991 přistoupily Čína, Hong Kong a Tchaj-wan, v 

roce 1993 Mexiko a Papua Nová Guinea, v roce 1994 Chile a v 

roce 1998 Peru, Rusko a Vietnam. 

Sleduje cíle: 

růst a rozvoj regionu, 

zvýšení efektů regionu plynoucích z větší ekonomické spolupráce, 

rozvoj a posilování otevřeného multilaterálního systému obchodu, 

odstranění bariér obchodu se zbožím, službami a investicemi. 

Naplňováním těchto cílů vedlo ke vzniku regionálního seskupení s obrovskou 

ekonomickou silou. Státy APEC se podílí na třetině rozlohy světa, žije v nich 

přibližně 40 % obyvatelstva, podílí se na více než polovině světového HDP a 

přibližně 45 % světového obchodu. 

7) Liga arabských států 
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Liga arabských států, též Arabská liga, je regionální organizací arabských států. 

Vznikla             v březnu 1945 v Káhiře. 

Členové,Egypt, Irák, Jemen, Jordánsko, Libanon, Saúdská Arábie, Sýrie.  

Organizace měla za úkol zajistit a koordinovat spolupráci svých členů v 

oblastech politiky, ekonomiky a kultury, v roce 1950 přibyla i spolupráce v 

oblasti kolektivní bezpečnosti, členství v organizaci tak zavazuje arabské státy k 

nepoužití síly proti dalšímu členskému státu. Postupným vstupem nových členů 

stoupl celkový počet na 22. Liga arabských států je v mnoha ohledech 

podobná Radě Evropy nebo někdejší Organizaci africké jednoty(byla zrušena), 

které zdůrazňují především politickou spolupráci. 
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Řešení z minula 

Které mimořádné události můžou nastat v Ostravě? (vyber z uvedených 

příkladů): povodeň, sesuv půdy, pád meteoritu, havárie v chemickém 

provozu, dopravní nehoda, zřícení domu, žhářství, ale i další. 

Jak poznám varovný signál - všeobecná výstraha? Jedná se o kolísavý tón 

sirény po dobu 140 vteřin 

Proč si mám zapnout televizi a rádio, případně poslouchat místní hlášení na 

ulici? Abych  získal aktuální informace, co se stalo, co mám dělat, co mi hrozí 

atd. 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

      Dnes jen stručné vysvětlení základních pojmu 

  Co znamená rada ”Neprodleně se ukryjte” ? 

 Jednoznačně - vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kanceláře, 

obchody, veřejné budovy i soukromé domy.  Když lidé budou klepat na vaše dveře, dejte jim 

příležitost se ukrýt. Pokud uvidíte, že někteří zvuk sirény asi nezaslechli, varujte je, sdělte jim, že hrozí 

nebezpečí a poskytněte jim případnou pomoc. 

         Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání telefonických informací jenom 

zatíží telefonní síť. Je to zbytečné! V dalších odstavcích se dozvíte, že informace získáte jinak, aniž 

byste narušili řešení vznikající mimořádné události. 

         Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna 

může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a 

jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém se 

nacházíte. Více informací a podrobností, co se stalo a co se doporučuje, jak se zachovat, se dozvíme 

ze zpráv a informací z Českého rozhlasu, České televize, ale i z obecního rozhlasu. V některých 

lokalitách již jsou instalovány elektronické sirény, které kromě akustického tónu sirény mohou vysílat 

i verbální informace.   

Zajistěte si proto předem přenosný radiopřijímač VKV a náhradní baterie. 



         Je dobré si předem zjistit, na které frekvenci a na které místní rozhlasové stanici budou vysílány 

po vzniku mimořádné události informace pro obyvatelstvo.  

 EVAKUACE 
 - soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého 

prostoru na jiné bezpečné místo. Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, 

kraj. O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo 

z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné 

respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům. 

 Co dělat, když bude nařízena evakuace? 

 V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační 

zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.  

           Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů 

zabezpečujících evakuaci. 

 Přepravu osob ze zdravotnických a  sociálních zařízení,  škol apod. řídí personál příslušného 

zařízení dle evakuačních plánů.  

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace ? 

 uhaste otevřený oheň v topidlech, 

 vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), 

 uzavřete přívod vody a plynu, 

 ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt, 

 nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou, 

 kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách, 

 exotická zvířata, která přežijí delší  dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem 

potravou, 

 vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili 

a dostavte se na určené místo. 

. Evakuační zavazadlo 

 Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné 

události nebo nařízené evakuace. 



 Jako evakuační zavazadlo poslouží každé běžné cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní 

taška nebo kufr. Zavazadlo je vhodné  opatřit visačkou se jménem a adresou. 

Obsah evakuačního zavazadla: 

- základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb,  

- nádoba s pitnou vodu a vodou pro osobní použití,  

- jídelní miska, příbor, polní láhev, otvírač na konzervy, nůž, šití, zavírací špendlíky apod.,  

- toaletní a hygienické potřeby,  

- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a jiná cenná dokumentace, kniha, hračky pro děti, 

drobné společenské hry,  

- náhradní prádlo, obuv, pláštěnka,  

- léky,  

- přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilna,  

-  spací pytel nebo přikrývka.  

Tyto informace je třeba znát, abychom ochránili sebe i své blízké, a zároveň 

dělat vše pro to, aby k takové situaci nedošlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis IX. tř., 18. - 22  .5. 2020, vyučující - Šebesta 

1)  Řešení minulých úkolů  

 

 

2) Nové učivo - Globalizace, učebnice s. 82 - 84, přečíst a odpovědět na 

otázky. 

Co znamená pojem globalizace? 

Co znamená pojem nadnárodní společnost? 

Napiš názvy aspoň 5 nadnárodních korporací. 

Co by jsi označil, za přínos globalizace pro tebe? 

Uveď negativní dopad globalizace na lidi. 



 

Na závěr přidám i trochu opakování: 

 



Úkoly pro práci doma 9. ročník na 18.-22. 5. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 
 opakování a procvičování učiva:         

II. Světová válka 

 

Rozsáhlý systém stálého opevnění se začal budovat v československé republice ve druhé polovině 30. let. Včetně toho u obce 

Darkovičky. Byla to reakce na stupňující se mezinárodní napětí v Evropě vyvolané po roce 1933 zejména militaristickou 
politikou nacistického Německa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce ohroženým pásmem tehdejší čs. hranice s Německem a strategickou prioritou obrany byla její severní část od 

Bohumína, přes Darkovičky, Opavu až k Děčínu, v jejímž nejvýchodnějším úseku mezi Bohumínem a Hájem ve Slezsku 

výstavba začala již v roce 1935. 

V průběhu následujících tří let zde bylo do září 1938  vybudováno technicky vystrojeno a převážně i vyzbrojeno 40 objektů 

těžkého opevnění, včetně jedné dělostřelecké tvrze a několika lehkých objektů vz. 37. 

Areál čs. opevnění Hlučín – Darkovičky tyto objekty těžkého opevnění bývalého stavebního podúseku č. 3/II – Hlučín: 

Pěchotní sruby MO – S 18 Obora, MO – S 19 Alej, MO – S 20 Orel a vložený zesílený objekt lehkého opevnění vz. 37 typ A. 

Tato skupina pevnostních objektů severně od města Hlučína, měla v systému opevnění velmi důležitou úlohu. 

 

 

 

 
 

 Docela málo známým faktem je, že o tyto pevnosti se skutečně tvrdě bojovalo. Bylo to v dubnu 1945, kdy na 

československé území při tzv. ostravské operaci pronikala Rudá armáda a Němci k obraně využili naše opevnění. 

Sověti  prolamovali český pevnostní systém dva týdny! 

 

https://www.bunkry.cz/muzeum/darkovicky 

https://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/ceskoslovenske-opevneni-

prohlidka.A150413_144057_po-cesku_hig 

http://www.360travel.cz/darkovicky-pechotni-srub-mo-s-19-alej 

 

   Úkol: 
 Areál Československého opevnění Hlučín – Darkovičky se nachází nedaleko tvého bydliště. 
 Zjisti možnosti ( návštěvní dobu, cestu = dopravní spojení, cenu prohlídky ) k exkurzi tohoto muzea. 

 

https://www.bunkry.cz/muzeum/darkovicky
https://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/ceskoslovenske-opevneni-prohlidka.A150413_144057_po-cesku_hig
https://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/ceskoslovenske-opevneni-prohlidka.A150413_144057_po-cesku_hig
http://www.360travel.cz/darkovicky-pechotni-srub-mo-s-19-alej


Pokyny k práci do předmětu informatika 9. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 4.5.-7.5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je to webová stránka? 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 
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