
STUDIJNÍ OPORA PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU (18. – 22. 5. 2020) 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

 Milí deváťáci, tento týden si dáme pouze kratičký úkol, zabere vám jen chvilku, ale dejte si záležet, budete posílat na známku. 

 Je to krátký test zaměřený na ohebné slovní druhy, které jsme opakovali minule. Správné odpovědi mi pošlete do mailu, dostanete 

známku. Nemusíte nic přepisovat, jen stačí číslo otázky a vaše odpověď. 

 Samozřejmě neustále platí procvičování pravopisných jevů apod. online na známých webech  

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

http://www.kaminet.cz/ 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk 

https://www.pravopisne.cz/ 

 

 A pořád platí úkol něco přečíst. Komu se to už povedlo, napište mi, taky dostane známku! 

 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/
http://ucirna.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
http://www.kaminet.cz/
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk
https://www.pravopisne.cz/


 



 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

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. Přečti si text, přelož a napiš stručně odpovědi na otázky. Přepiš do sešitu English. 
Today is the first day at school. My friends are in the playground. I am in the playground, too. I am fourteen years old. My friend Steve is fifteen years old. We 
are in class 8. The teacher is Mr. Brown. He is great! The classroom is big and the English lessons are nice. We are very happy. 
 
Příklad: Is today the first day at school? Yes, it is. 
a) Is Jane at home? ………………………………………………………… 

b) Is Jane in the playground? ……………………………………………… 

c) Is Jane ten years old? ………………………………………………….... 
d) Is Steve ten years old? ………………………………………………….. 
e) Are Steve and Jane in class 9? …………………………………………. 
f) Is Mr. Brown the teacher? ……………………………………………… 

g) Are the lessons nice? ………………………………………………. 
h) Are Steve and Jane happy? …………………………………………….. 

2. Tvoř otázky (make questions). Přelož do českého jazyka.  

Příklad:  It can fly.......... Can it fly? 

You can swim............. 
She can ride a horse............. 
They can play football......... 
He can ski............ 
You can play computer games........... 
 
3. Vytvoř množné číslo (make plural). Přelož do českého jazyka. 

There is one boy. There are three boys. 3 

There is a lion. There are……………………… 8 

There is one bag  4 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


There is a chair.  11 

There is one window.  9 

There is…………………   

 
4. Odpovídej na otázky celou větou. Přelož do českého jazyka. 

Příklad: How many pens are there? There are two pens.  

How many horses are there ?........................................................ 
How many cats are there ?............................................................ 
How many dogs are there ?........................................................... 
How many bugs are there ?........................................................... 

 

ŘEŠENÍ: 
1.  Dnes je první den ve škole. Moji přátelé jsou na hřišti. Jsem také na hřišti. Je mi čtrnáct let. Můj přítel Steve má patnáct let. Jsme v 7. třídě. Pan Brown je 
učitel. Je skvělý! Učebna je velká a hodiny angličtiny jsou skvělé. Jsme velmi šťastní. 
 
a) No, she isn’t.     b) Yes, she is.    c) No, she isn’t.    d) No, he isn’t.       e) No, They aren’t. 
f) Yes, he is.           g) Yes, they are.        h) Yes, they are. 
 
2. Can you swim? Can she ride a horse? Can they play football? Can he ski? Can you play computer games? 

 
3. There are eight lions. There are four bags. There are eleven chairs. There are nine windows. There are seven flowers.  
 
4. There are seven horses. There is one cat. There are three dogs. There are twelve bugs.  

 



 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Devítko, 

v minulé opoře jsme se seznámili se slovesy s neodlučitelnou předponou, hledali jste jejich významy a doplňovali do vět. Zkontrolujeme (případně si dopište, co 

vám chybí). Opět se také vrátíme do Vídně, vyplníte si další PL.  

1. Vyhledej význam těchto sloves a následně doplň do textu ve správném tvaru: 

besuchen - navštívit 

gehören - patřit 

beginnen - začít 

begrüβen - pozdravit 

gefallen – líbit se 

bestellen - objednat 

bezahlen - zaplatit 

empfehlen - doporučit 

entschuldigen – omluvit se 

erzählen - vyprávět 

ergänzen - doplnit 

erkälten - nastydnout 

sich erwarten - očekávat 

verbringen - strávit 



vergessen - zapomenout 

verstehen - rozumět 

zerbrechen - rozlámat 

2. Doplň text: 

Wir BESUCHEN dich im Krankenhaus. Wem GEHÖRT diese Kassette? Wer ZERBRICHT den Taller? Wie GEFÄHLT dir meine neue Hose? BEGINNT ihr 

heute wieder um acht Uhr? Frau Weber, Peter BEGRÜSST Sie sehr herzlich. ERZÄHLST du ein Märchen gern? Er BESTELLT/BEZAHLT im Restaurant 

Schnitzel mit Kartoffeln. Wünschen Sie BESTELLEN/BEZAHLEN ? Ich EMPFEHLE dich viel lernen. Frau Lehrerin, ENTSCHULDIGEN Sie mir bitte, ich 

VERGESSE mein Buch zu Hause. VERGESST ihr richtige Verben. Peter war gestern drauβen, er ERKÄLTET sich. VERSTEHST du mir gut? Wo 

VERBRINGT ihr die Ferien? Ich ERWARTE MICH schöne Ergebnisse. 

3. Věty přelož: 

Navštívíme tě v nemocnici. Komu patří tato kazeta? Kdo rozbije talíř? Jak se ti líbí moje nové boty? Začínáte zítra opět v osm hodin? Paní Weberová, Petr Vás 

srdečně pozdravuje. Vyprávíš rád pohádku? Objedná/zaplatí v restauraci řízek s brambory. Přejete se i objednat/zaplatit? Doporučuji ti se více učit. Paní 

učitelko, omlouvám se /promiňte, zapomněl jsem doma (moji) knihu. Zapomněli jste správná slovesa. Petr byl včera venku, nachladl/nastydl. Rozumíš mi 

dobře? Kde strávíte prázdniny? Vyprávím pěkné výsledky. 

EIN BRIEF AUS WIEN (DOPIS Z VÍDNĚ) 

- LIES DEN TEXT UND BEANTWORTE DIE FRAGEN / PŘEČTI TEXT A ODPOVĚZ NA OTÁZKY 

 



 



 

MATEMATIKA 

 

Dobrý den! Dnes nás čeká nové učivo, o kterém jsme se bavili ve škole ještě před tím, než se uzavřely školy. Trochu jsem doufala, že se ještě v červnu uvidíme 

a že to probereme spolu ve třídě. Ale protože to vůbec není jisté, zkusím vám to vysvětlit alespoň takto. Vše si jen přečtěte, zatím nepište. 

 

Určitě si pamatujete na Pythagorovu větu:  a2 + b2 = c2. Pomocí Pythagorovy věty vypočítáme 3. stranu pravoúhlého trojúhelníku, pokud známe délku zbylých 

2 stran. 

Je to užitečné, protože nemusíme běhat po venku s metrem, když počítáme potřebný materiál na nový chodník nebo střechu kostela.   

 

 

 

 

 

 

Je možné ale vypočítat délky dvou stran, když známe jen jednu 
stranu a 1 ostrý úhel v pravoúhlém trojúhelníku. Anebo vypočítat 
velikost úhlu, když znám 2 strany. 
 
Takže pokud v trojúhelníku budu znát délku přilehlé odvěsny a 

úhlu , můžu dopočítat velikost přepony i protilehlé odvěsny. 
A k tomu nám slouží goniometrické funkce. 

 

 



 

Teorie vychází z toho, že když nechám 

stejný úhel   a přeponu zmenším třeba na 
polovinu, zmenší se mi na polovinu i ostatní 
strany. 

IAC´I= 
1

2
 IACI 

IAB´I= 
1

2
 IABI 

Takže můžu říct, že poměr stran je 

stejný. 
𝐼𝐴𝐵𝐼

𝐼𝐴𝐶𝐼
 = 

𝐼𝐴𝐵´𝐼

𝐼𝐴𝐶´𝐼
 

 

 

 

Ale pro vás je důležité jen umět tyto funkce používat. Základem je umět určit v trojúhelníku přilehlou 
odvěsnu, protilehlou odvěsnu a přeponu. Napište si nadpis PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK a opište si učivo 
z další strany. 

 

 

 

 

PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK 
Přepona je vždy nejdelší strana naproti pravému úhlu.  
Přilehlá odvěsna tvoří jedno rameno úhlu, protilehlá 
odvěsna je naproti vrcholu úhlu. 
 

Takže k úhlu  je přilehlá odvěsna strana b a protilehlá 
odvěsna strana a. 
 

K úhlu  je přilehlá odvěsna strana a. 
Protilehlá odvěsna  je strana b. 

 



  

A pokud dovedete určit protilehlou odvěsnu, můžeme definovat funkci sinus v pravoúhlém trojúhelníku. 
Napište si: 
 

 
 

Zkusíme určit sinus úhlu na konkrétním případě: 

 
 

Nejdřív si určím protilehlou odvěsnu k úhlu . Naproti je strana b. Přepona zůstává c. 

Takže sin  = 
𝑏

𝑐
                                    Dosadím     sin  = 

𝑏

𝑐
 = 

4

5
 = 0,8 

 
A poslední, co musím znát, je umět vyhledávat hodnoty sin v tabulkách, ale to necháme na příště.  

Zkuste si sami vyznačit v dalším trojúhelníku úhly  a . A spočítat sin  a sin . Fotku vašeho zápisu mi pošlete na 
zs.chrenkov@seznam.cz. 
 

 
 



 

 

CHEMIE 

 

Milí deváťáci, berte další učiva, která vám tu budu psát jako případnou stručnou pomůcku pro vaše další studium nebo pro sebe sama  

 

Dnes si probereme LÉČIVA 

 

Léčiva – slouží k obnově nebo ochraně zdraví 

 

Léčiva dělíme do několika skupin: 

1) ANALGETIKA -   odstraňují projevy nemoci-zmírňují pocity bolesti, působí na nervovou soustavu (NS), ale neodstraňují příčiny bolesti (Valetol, 

Nimesil, Aulin, aj.) 

 

2) ANTIPYRETIKA – látky, které tlumí horečnaté stavy, některá tlumí i bolest (Paralen, Panadol, aj.) 

 

3) HYPNOTIKA – uklidňující prostředky, působí na NS - lze si vypěstovat návyk!!! Ve větším množství slouží jako jed (droga)! (Rohypnol, Ditiaden, 

Diazepam aj.) 

 

4) ANTIBIOTIKA – ničí živé choroboplodné zárodky bakteriálního původu nebo omezují jejich množení a podporuje organismus, aby se bránil sám. Je 

nutné využívat celou dávku v předepsaných intervalech (berou se co 2,4,6,8,12 nebo 24 hodin). Nejznámější antibiotikum je PENICILIN – víš, že se 

začal předepisovat teprve  po 2.světové válce? Což je vlastně nedávno ve srovnání s počátkem života lidí na Zemi  

 

5) VITAMÍNY – látky, které tělo posilují  

 

- rozpustné ve vodě – C, B1, B6, B12 (Těchto vitamínů se nepředávkuješ – rozpuštěný nadbytek opustí tvé tělo v kapalné formě ) 

- rozpustné v tucích – D, E, K, A (Pozor – těchto vitamínů se můžeš předávkovat. Naopak, když nemáš v sobě dostatečné množství tuků, můžeš mít 

velké zdravotní potíže!!!!) 

 

6) HORMONY -  látky, které musí být tělu dodávány, jestliže si je tělo nedokáže samo vyrobit. Hormony produkují žlázy s vnitřní sekrecí. O hormonech 

jste se učili už v 8.třídě v přírodopisu. Hormonů je spousta, v tabulce máš jen některé. Chceš-li, podívej se třeba  na tuto stránku https://www.strucne-

zdrave.cz/hormony/  - zde se dozvíš víc. 

 

žláza s vnitřní sekrecí hormon 

slinivka břišní inzulín 

štítná žláza thyroxin 

https://www.strucne-zdrave.cz/hormony/
https://www.strucne-zdrave.cz/hormony/


varlata testosteron 

vaječníky estrogen 

nadledvinky adrenalin 

 

 

FYZIKA 

 

Opakování – Transformátor 

Zapiš si : 

Transformátory slouží ke změně výstupního napětí U2 ( pouze střídavé napětí) 

Transformátor se skládá ze dvou cívek , primární a sekundární, které se liší počtem závitů. Dále z železného magneticky vodivého jádra. 

Vzorec pro výpočet : 

 

Popis transformátoru . 

 

 

 

 

 

Schématická značka :    

 

Použití v praxi : 

Např: nabíječka mobilu, nabíječka notebooku, autodráha, televizi, elektrické spotřebiče 

~U2 

výstupní napětí 

společné jádro 

primární 

cívka 

2

1

1

2

1

2

I

I

N

N

U

U
p 



 

Otázky : 

1. K čemu slouží transformátory? …………………………………… 

2. Z kolika cívek se skládá transformátor? ………………………… 

3. Jak se cívky nazývají? ………………… a ……………………… 

4. Čím se cívky liší? ………………………………………………… 

5. K jakému napětí se transformátory připojují? …………………… 

6. Napiš vzorec transformačního poměru: ………………………… 

7. Dopiš do obrázku k šipkám názvy: 

 

 

 

 

8. Kde se doma můžeme setkat s transformátorem? …………………………………………………………………………… 

9. Nakresli schematickou značku transformátoru: 

 

 

 

 

 

 

 

~U2 



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Na tento týden jsem připravil pracovní list s opakováním na téma Ústava ČR.  

Určitě si vzpomenete – zapisujte do sešitu a proveďte kontrolu 

Vyhledej na internetu na pomoc tento dokument. 

 

 

 

 

 

 

ORGÁNY STÁTNÍ MOCI 
Vyhledejte v Ústavě ČR chybějící informace. 

Ústava ČR - http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/ustava-cr.shtml 

  

http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/ustava-cr.shtml


    

 

 

 

 

STÁTNÍ MOC 

V ČESKÉ REPUBLICE 

moc  

zákonodárná 

moc  

………………………….. 

moc 

……………………….. 

 

složený ze dvou komor 

 

………………………………. 

 

……………………………… 

 

……………………………. 

 

Vláda 

 

Soudy 
……………………………. 



  počet členů volební období kdo může být zvolen 

poslanecká sněmovna    

senát    

prezident -----   

 

Doplňte tvrzení: 

 Hlava první, čl. 2 (1) - Zdrojem veškeré státní moci je ………………….  

 Hlava druhá, čl. 18(3) - Právo volit má každý občan ČR, který má minimálně …… let. 

 Hlava druhá, čl. 22 (1)- Pokud někdo vykonává funkci poslance nebo senátora, nemůže zároveň být …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Hlava druhá, čl. 23 (3) - Slib poslance a senátora zní: "Slibuji ………………………………………………………. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát 

budu vykonávat v zájmu ………………………………………………… a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".  

 Hlava třetí, čl. 54 (2) - Prezident republiky je volen v …………………………………………………………………. 

 Hlava třetí, čl. 67 (2) - Vláda se skládá z ……………………………………, místopředsedů vlády a ……………………. 

 Hlava třetí, čl. 68 (1) - Vláda je odpovědna ……………………………………………………………. 

 Hlava čtvrtá, čl. 81 - Soudní moc vykonávají jménem republiky ………………………………………………………………. 

 Hlava čtvrtá, čl. 90 - Jen soud rozhoduje o ……………………………………………………………………………………………………. 

 Hlava čtvrtá, čl. 93 (1,2) - Soudce je jmenován ………………………………………………. Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Řešení 

 

 

 

 

 

STÁTNÍ MOC 

V ČESKÉ REPUBLICE 

moc  

zákonodárná 

moc  

výkonná 

moc 

soudní 

 

složený ze dvou komor 

 

Poslanecká sněmovna 

 

Senát 

 

Prezident 

 

Vláda 

 

Soudy 
Parlament 



 

 

  počet členů volební období kdo může být zvolen 

poslanecká sněmovna 200 4 roky občan ČR, má právo 

volit a min. 21 let 

senát 81 6 let, každé 2 roky se 

volí 1/3 senátorů 

občan ČR, má právo 

volit a min. 40 let 

prezident ----- 5 let, nemůže být zvolen 

více než 2x za sebou 

občan, který je 

volitelný do senátu 

 

Doplňte tvrzení: 

 Hlava první, čl. 2 (1) - Zdrojem veškeré státní moci je lid.  

 Hlava druhá, čl. 18(3) - Právo volit má každý občan ČR, který má minimálně 18 let. 

 Hlava druhá, čl. 22 (1)- Pokud někdo vykonává funkci poslance nebo senátora, nemůže zároveň být prezident, soudce nebo v jiné funkci, kterou 

stanoví zákon. 

 Hlava druhá, čl. 23 (3) - Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou 

čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".  

 Hlava třetí, čl. 54 (2) - Prezident republiky je volen v přímých volbách. 

 Hlava třetí, čl. 67 (2) - Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. 

 Hlava třetí, čl. 68 (1) - Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. 

 Hlava čtvrtá, čl. 81 - Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. 

 Hlava čtvrtá, čl. 90 - Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 

 Hlava čtvrtá, čl. 93 (1,2) - Soudce je jmenován prezidentem republiky. Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské 

právnické vzdělání.



Citace 

 

 AUTOR NEUVEDEN. Ústava ČR [online]. [cit. 10.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/ustava-cr.shtml 

 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

Tento týden si uděláte krátký pracovní list s opakováním 

Zapisuj do sešitu a správné odpovědi si ověř. 

1. Každý vlastník by se měl o svůj majetek 

a) bát          b) starat           c) nezajímat 

2. Mezi nezbytné potřeby patří 

a) peníze       b) zmrzlina             c) počítač               d) voda 

3. Jaká měna se používá v naší republice? 

a) koruna         b) euro           c) československá koruna         d) koruna česká 

http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/ustava-cr.shtml


4. Každý bankomat slouží k  

a) vkladu a výběru peněz      

b) k výběru peněz a k dobíjení kreditu 

c) vkladu a výběru peněz, dobíjení kreditu a zjištění zůstatku na účtu      

d) výběru peněz, dobíjení kreditu a zjištění zůstatku na účtu      

5. Vlastníkem textu písně, kterou právě hrají v rádiu je 

a) rozhlasová stanice                                                   b) autor textu 

c) skupina, která píseň hraje                                       d) nikdo 

6. Má naše měna víc druhů bankovek nebo mincí? 

a) bankovek je víc než mincí 

b) bankovek je stejně jako mincí 

c) bankovek je méně než mincí 

7. Vlastníkem koupaliště, kam se chodíme v létě koupat, je 



a) město         b) stát            c)  kraj           d) nikdo 

8. Ženy jsou vyobrazeny 

a) na většině našich bankovek               b) na polovině našich bankovek 

c) na třetině našich bankovek                d) na žádné naší bankovce 

9. Abych mohl provádět bezhotovostní platby v obchodě, potřebuji 

a) účet v bance a na účtu peníze   

b) platební kartu, účet v bance a u sebe peníze 

c) účet v bance a platební kartu 

d) účet v bance, platební kartu a peníze na účtu 

10. Naše republika sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem. 

Které z těchto zemí používají euro jako svoji měnu? 

a) Německo, Polsko a Slovensko  

b) Polsko, Slovensko a Rakousko 



c) Německo, Polsko a Rakousko 

d) Německo, Slovensko a Rakousko 

 

Řešení            

1. Každý vlastník by se měl o svůj majetek 

a) bát          b) starat           c) nezajímat 

2. Mezi nezbytné potřeby patří 

a) peníze       b) zmrzlina             c) počítač               d) voda 

3. Jaká měna se používá v naší republice? 

a) koruna         b) euro           c) československá koruna         d) koruna česká 

4. Každý bankomat slouží k  

a) vkladu a výběru peněz      

b) k výběru peněz a k dobíjení kreditu 



c) vkladu a výběru peněz, dobíjení kreditu a zjištění zůstatku na účtu      

d) výběru peněz, dobíjení kreditu a zjištění zůstatku na účtu      

5. Vlastníkem textu písně, kterou právě hrají v rádiu je 

a) rozhlasová stanice                                                   b) autor textu 

c) skupina, která píseň hraje                                       d) nikdo 

6. Má naše měna víc druhů bankovek nebo mincí? 

a) bankovek je víc než mincí 

b) bankovek je stejně jako mincí 

c) bankovek je méně než mincí 

7. Vlastníkem koupaliště, kam se chodíme v létě koupat, je 

a) město         b) stát            c) Zlínský kraj           d) nikdo 

8. Ženy jsou vyobrazeny 

a) na většině našich bankovek               b) na polovině našich bankovek 



c) na třetině našich bankovek                d) na žádné naší bankovce 

9. Abych mohl provádět bezhotovostní platby v obchodě, potřebuji 

a) účet v bance a na účtu peníze   

b) platební kartu, účet v bance a u sebe peníze 

c) účet v bance a platební kartu 

d) účet v bance, platební kartu a peníze na účtu 

10. Naše republika sousedí s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem. 

Které z těchto zemí používají euro jako svoji měnu? 

a) Německo, Polsko a Slovensko  

b) Polsko, Slovensko a Rakousko 

c) Německo, Polsko a Rakousko 

d) Německo, Slovensko a Rakousko 

 



DĚJEPIS 

 

Devítko, 

v minulém týdnu jsme se věnovali výročí konce 2. světové války v českých zemích a v Evropě. Mohli jste si prostudovat velké množství odkazů 

(doufám, že jste tak učinili). PŘIPOMÍNÁM: očekávám od vás seminární práci/referát dle naší domluvy. Termín byl do konce dubna!!! 

(odevzdali pouze dva z vás, nicméně chápu, že toho máte poměrně dost, tudíž mi vše zašlete do konce měsíce května, obdržíte i známku). 

V tomto týdnu se budeme věnovat stále „živému“ tématu, a to, dějinám holokaustu za 2. světové války (toto téma je velmi dobře zpracováno 

v literatuře, filmových záběrech, studiích atd., proto můžete i sami bádat). 

 

HOLOCAUST (základní faktografie) 

Vzdělávání o holocaustu je zásadní pro prevenci budoucích genocid! 

Podívejte se na vstupní video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-27-leden-

152157. 

Prostudujte si následující webovou stránku https://www.holocaust.cz/dejiny/, které velmi dobře popisují celkovou historii holokaustu od jeho 

počátku, na základě vašeho studia zodpovězte otázky z PL. 

Pokud byste chtěli pouze „holá“ fakta, klikněte zde: https://ifenomen.cz/historie/fakta-o-holocaustu. 

 

1. Vysvětli pojmy: 

HOLOCAUST 

GENOCIDA 

NORIMBERSKÉ RASOVÉ ZÁKONY 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-27-leden-152157
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-osvobozeni-koncentracniho-tabora-osvetim-27-leden-152157
https://www.holocaust.cz/dejiny/
https://ifenomen.cz/historie/fakta-o-holocaustu


ÁRIJSKÁ RASA 

ANTISEMITISMUS 

POGROM 

GESTAPO 

PLYNOVÁ KOMORA 

POCHODY SMRTI 

 

2. Podívej se na mapu Evropy z dob 2. světové války a napiš jména pěti koncentračních táborů, případně vyhlazovacích táborů: 

 

1.   2.   3.   4.   5. 



3. Spoj jména předních nacistů s jejich charakteristikami: 

HEINRICH HIMMLER    hlavní organizátor deportací Židů do nacistických táborů 

REINHARD HEYDRICH    velitel koncentračního tábora v Osvětimi 

RUDOLF HÖSS     velitel gestapa a organizátor holokaustu 

HERMANN GÖRING    zakladatel gestapa a zástupce Adolfa Hitlera 

ADOLF EICHMANN    předseda NSDAÚ a říšský kancléř v letech 1933 – 1945 

ADOLF HITLER     zastupující říšský protektor 

 

4. Doplň do vět: 

Křišťálová noc – Norimberské zákony – Mein Kampf – Davidova hvězda – Norimberský proces – Wannsee 

JsPOJ1.111.112 

1. Ve _______________________ v Německu se v roce 1942 konala konference, na které byl odsouhlasen plán tzv. „konečného řešení 

židovské otázky. 

2. ___________________________ je nacistický manifest, jehož autorem je Adolf Hitler. 

3. Během _______________________________ byly vypalovány synagogy a ničeny židovské obchody, Židé byli zatýkáni a odváženi do 

koncentračních táborů. 

4. ___________________________ museli Židé povinně nosit na oblečení od roku 1941. 

5. ___________________________ zbavily Židy základních práv a vyčlenily je ze společnosti. 

6. ___________________________ byla trestní řízení vedená s nacistickými představiteli po skončení války. 

 

 



ZEMĚPIS 

 

Kluci a holky, 

tento týden budeme řešit krátký zeměpisný kvíz a podíváme se na téma „Dopravy a spojů“. 

 

Zeměpisný kvíz (Průmysl) 

1. Uveď alespoň 4 lokalizační faktory průmyslu. 

2. Jaký vliv na krajinu má těžební průmysl? Můžeš uvést příklad. 

3. Jmenuj alespoň 4 typy elektráren. 

4. Jaká jsou pozitiva výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách? 

5. Do kterého průmyslu řadíme výrobu dopravních prostředků? 

6. Čím se zabývá petrochemie? 

7. Jmenuj alespoň 3 typy služeb, které poskytuje občanům stát. 

8. Vyber správnou větu: a) Pro stát jsou důležité příjmy z aktivního cestovního ruchu. b) Pro stát jsou důležité příjmy z pasivního cestovního 

ruchu. 

9. Které 2 státy jsou hlavními obchodními partnery EU? 

 

DOPRAVA A SPOJE 

Naprosto nezbytná součást života – doprava osob, materiálu, informací, pro zábavu atd. 

Dopravní cesty: silnice, železnice, letecké koridory, splavné řeky a průplavy. 

Dohromady tvoří dopravní síť (infrastrukturu). 



V místech, kde se kříží, vznikají dopravní uzly. 

 

Železniční doprava 

Jedna z nejvýznamnějších. 

Síť víceméně hotová. 

Probíhá modernizace (elektrifikace), zrychlování tratí, zvyšování komfortu cestujících (francouzské rychlovlaky TGV, japonský Šinkanzen). 

Nejvyšší délku tratí mají Rusko, Čína a USA, nejhustší síť státy západní a střední Evropy. 

Typy železnic: 

Podle rozchodu – normální (1435mm), úzkorozchodné a širokorozchodné 

Podle stoupání – normální (adhezní), ozubnicové, pozemní lanovky a visuté lanovky  

 



Silniční doprava 

Slouží především k přepravě osob a potravin (doprava osobní x nákladní). 

Typy silnic: 

dálnice 

silnice I. třídy (označeny jedno, nebo dvouciferným číslem) 

silnice II. třídy (označeny trojciferným číslem) 

místní komunikace  

 

 

 



Říční, jezerní a námořní doprava  

Říční a jezerní 

Na jezerech, splavných řekách a průplavech. 

Hlavně pro dopravu nákladů a turistiku. 

Rozšířeno i na kanálech v některých městech, např. v Benátkách nebo Amsterdamu. 

Námořní 

V dnešní době jde hlavně pro přepravu nákladů (kontejnery, tankery) a turistiku (trajekty, okružní jízdy). 

 

Letecká doprava 

Nejmladší, nejmodernější a nejrychlejší druh dopravy. 

Rozlišujeme: 

 pravidelné linky 

 chartery (doprava především pro CK) 

Dochází k silnému znečišťování atmosféry. 

Létání v leteckých koridorech. 

V poslední době díky rozvoji low-cost aerolinií vyjde většinou i levněji, než jiné druhy dopravy. 

 

Ostatní druhy dopravy 

Potrubní – k přepravě ropy, plynu a vody, výjimečně i jiných surovin. 

Lanovky - v horských oblastech, ozubnicové železnice, lyžařské vleky. 

Bývají řazeny i do železniční dopravy. 

Městská doprava: autobusy, trolejbusy, tramvaje, mikrobusy, kola apod. 



Spoje – prostředky, které zajišťují komunikaci, přenos zpráv a informací na různé vzdálenosti – poštovní služby, přenosy televizního a rádiového 

signálu, fax, telefon, internet (využívají se telekomunikační družice). 

 

Zajímavosti ze světa dopravy a spojů! 

 Nejvíce aut a nejhustší síť dálnic je v USA a západní Evropě. 

 Vysokorychlostní vlaky (nad 200 a více km/h jsou TGV ve Francii, Šinkanzen v Japonsku, Maglev – Čína a Japonsko). 

 

 Největší námořní přístav je v Číně (Šanghaj). 

 

 Největší letiště je v Atlantě v USA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

Opakování – Stres a jeho příčiny 

 

Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo 

představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. 

Podle této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak i psychické složky. Jinými slovy: stres je stav 

organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoli výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou.  Při stresu se 

uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí. 

V obecném pojetí pojem stres označuje reakci organismu na nadměrnou zátěž. 

Stres je odpověď našeho těla na zvýšené fyzické, emocionální či intelektuální požadavky. Horší forma stresu jsou deprese, 

které se už musí léčit a nesmí se podceňovat. 

Obvyklé stresové faktory (stresory) 

Následující výčet faktorů vyvolávajících stres není ani nemůže být úplný. Běžnými stresory v životě jsou: 

1. Fyzikální faktory: prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota. 
2. Psychické faktory: zodpovědnost (nezaplacené účty, nedostatek peněz), práce nebo škola (zkoušky, dopravní špička, 

termíny úkolů) nesplněná očekávání, věk. 
3. Sociální faktory: osobní vztahy (konflikt, nevěra, zklamání, týrání), životní styl (přejídání, nezdravé složení stravy, 

kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek spánku). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kou%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek


4. Traumatické faktory: události (narození dítěte, úmrtí, znásilnění, válka, sňatek, rozvod, stěhování, chronické 
onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role). 

5. Dětské faktory: vystavení stresu v raném věku může trvale zvýšit odpověď na stres, např. u týraných a zneužívaných 
dětí, školní zátěž, alkoholismus rodičů, přílišná náročnost rodičů. 

Příznaky stresu 

- únava, slabost 

- celková podrážděnost 

- poruchy spánku 

- průjem, zácpa 

- ztráta chuti na jídlo 

- zloba, vztek, pesimismus 

Stres může způsobit řadu onemocnění 

- vředy na zažívacím traktu 

- vysoký krevní tlak 

- onemocnění srdce, může vést až k infarktu 

- zažívací obtíže – nevolnost, zvracení 

- bolesti hlavy 

- riziko vzniku rakoviny 

 

Jak se stresu bránit: 

- pravidelně sportovat 

- myslet pozitivně 

- požádat druhé o pomoc, svěřit se 



- relaxační techniky, uvolnění 

- neuzavírat se před problémem 

 

 Zápis : 

Stres (tíseň, zátěž, tlak) 

Projevy stresu: 

- zrychlené dýchání 

- únava, slabost, celková podrážděnost 

- ztráta chuti na jídlo 

- nervozita, zloba, vztek, pesimismus 

- bolest břicha, hlavy, průjem 

- bledost (zrudnutí) 

 

Jak se stresu bránit: 

- pravidelně sportovat 



- myslet pozitivně 

- požádat druhé o pomoc, svěřit se 

- relaxační techniky, uvolnění 

- neuzavírat se před problémem 

 

Zamysli se a odpověz na otázky: 

1. Vysvětli, co si představuješ pod pojmem stres. 
2. Vyjmenuj několik faktorů (stresorů), které vyvolávají stres. 
3. Dostal jsi se někdy sám do stresové situace? Co bylo její příčinou? 
4. Vyjmenuj některé příznaky stresu. 
5. Jaká onemocnění může stres způsobit? 
6. Jak se stresu můžeme bránit? 

 


