
JČ pro 9.třídu  25.- 29.5.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

1. TEST z minulého týdne, správné odpovědi jsou  ZVÝRAZNĚNY ! 

 

 

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 



 

Ujasnili jste si, v čem jste chybovali ? Můžeš teď dát tento test někomu dalšímu.. 

2. Nyní si přečti tento TEXT : 

Koronavirus neovlivnil pouze zdravotnictví a společenský život, ale výrazně obohatil i český 

jazyk. Lidé svou hravostí postupně za více než tři měsíce zapsali do neoficiálního slovníku 

Čeština 2.0 až 400 nových slov. Tento slovník existuje již 11 let, tvoří ho lidé sami a je v něm 

asi 18 tisíc slov ! Většinou přibývají NEOLOGISMY, NOVOTVARY, ale i slova ze SLANGů či 

REGIONÁLNÍ výrazy. 

Víš, co znamenají zvýrazněná slova ? 

 

A nyní se pokus tipnout si, co znamenají tato nově vzniklá slova : 

šopokalypsa 

prymulka 

roušička 

rouškovník 

korofrk 

koroňák 

koroháro 

karantén 

haranténa 

skoronavirus 

Správné odpovědi příště ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly pro práci doma 9. ročník na 25.-29. 5. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 
         opakování a učiva:         

 

Tento týden Vás čeká OPAKOVÁNÍ – písemka. Tuto písemku byste měli všichni odevzdat, jelikož bude sloužit 

jako podklad pro známku na vysvědčení. Pokud máš možnost tisku – vytiskni si otázky, odpověz na ně a 

odevzdej do schránky ve škole nebo na papír napiš odpovědi a rovněž odevzdej ve škole – nezapomeň napsat své 
jméno. 

 

Protektorát , II. Světová válka , Osvobození 
 

  1) jak se sabotovala výroba pro Německo v protektorátu? 

 

 
 

  2) kdy došlo k atentátu na Heydricha, kdo ho provedl, odkud byl řízen ? 

 

 

 

  3) jak reagovali nacisté na Heydrichovu smrt ? 

 

 

 

  4) kdy a kde vypuklo květnové povstání českého lidu ? 

 

  5) co konkrétně dělali povstalci – čím se podíleli na potlačení okupantů ? 

 

  6) jak pomáhali občané z venkova Praze? 

 

  7) kdy byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa? 

 

  8) kdy začaly transporty do vyhlazovacích táborů? 

 

  9) k čemu sloužil Terezín? 

 

 
         10)které skupiny obyvatel byly pronásledovány v protektorátu nejvíce? 
 
 
 

11)jak se Čechoslováci zapojili do války ve Velké Británii? 

 

 

 

12) jak se Čechoslováci zapojili do války v Sovětském svazu? 

 

 

 
13) kdy byla osvobozena Ostrava? 

 

 



 

14) co Češi postavili a Němci nakonec využili k obraně Ostravy? 

 

 

 

            15)  kde v Ostravě a jejím blízkém okolí najdeme pomníky osvoboditelům? 

 

 

 
            16) u kterého města v okolí Ostravy najdeme mohutné opevnění – muzeum ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika IX.tř. 25.5. – 29.5.2020                                                         Rupec S. 

 

Úrok a úroková sazba 

 
 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 3, 4 

Řešení: 

2   100% = 80 000 Kč 

         1% = 80 000 : 100 = 800 Kč 

       15% = 800 . 15 = 12 000 Kč 

       80 000 Kč + 12 000 Kč = 92 000Kč 

Pan Břenda zaplatí bance po roce navíc 12 000 Kč. 

Pan Břenda zaplatí bance po roce celkem 92 000 Kč. 

 



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

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

chybu, pokus se ji opravit. 

1   3 000 Kč 

2b)   354 000 Kč 

  c)   3 354 000 Kč 
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PŘÍRODOPIS, 9. třída (25. – 29.5) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Facebook: Barča Kaločová – vše, co vypracujete, vyfoťte a pošlete na můj messenger nebo 

odevzdejte ve škole do schránky, musíme nasbírat ještě nějaké dobré známky, ať to vysvědčení 

vypadá 

OPAKOVÁNÍ – PŮDA – vypracuj do sešitu, pokud nemáš možnost tisku 

 

 1. Slovo půda určitě znáš. Co ale přesně znamená? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2. Na vzniku půdy se podílejí různé faktory, říkáme jim půdotvorní činitelé. Zjisti, které to jsou 
a ke každému napiš, jak se na vzniku půdy podílí. 

 a) .............................. význam:……………………………………………………………………………………………….. 

 b) .............................. význam:……………………………………………………………………………………………….. 

 c) .............................. význam:……………………………………………………………………………………………….. 

 d) .............................. význam:……………………………………………………………………………………………….. 

 e) .............................. význam:……………………………………………………………………………………………….. 

 f) .............................. význam:……………………………………………………………………………………………….. 

 

 3. Jaké typy půd u nás v ČR máme? Napiš, které půdy... 

 a) jsou nejúrodnější 

 b) jsou nejrozšířenější 

 c) se využívají jako louky 

 d) se využívají k zadržování vody v krajině 

 

 4. Na půdu neustále působí řada různých faktorů, které mohou měnit její složení a vlastnosti. 
Některé faktory mají negativní vliv, říkáme, že způsobují degradaci půdy. Půda pak ztrácí 
svou schopnost vyživovat rostliny a to může vést až ke zničení celého ekosystému. Vysvětli,  
co znamenají následující pojmy: 

 a) eroze půdy 

 b) zasolování půdy 

 c) kontaminace 

 d) okyselování půdy 



 e) hutnění půdy 

 f) zábor půdy 

 

 5. Pokud degradace půd pokračuje, dojde k tzv. desertifikaci půdy – půda zmizí a místo ní je na 
zemském povrchu poušť.  Zjisti, kde ve světě k tomu dochází. 
.............................................................................................................................................. 
 
 

Řešení: 
 1. Slovo půda určitě znáš. Co ale přesně znamená? 
= svrchní část zemské kůry, zahrnující i část hydrosféry, biosféry a atmosféry, poskytuje životní prostředí 

rostlinám i živočichům 

 2. Na vzniku půdy se podílejí různé faktory, říkáme jim půdotvorní činitelé. Zjisti, které to jsou a ke 
každému napiš, jak se na vzniku půdy podílí. 

 a) matečná hornina - význam: poskytuje základní materiál, ovlivňuje chemické a fyz. složení 

 b) podnebí – význam: vlastnosti půdy ovlivňuje množství srážek, dosahované teploty 

 c) tvar krajiny – význam: důležité je poloha vůči slunci, strmost 

 d) půdní organismy (edafon) -  význam: zpracovávají organické látky, vytvářejí humus 

 e) vegetační pokryv - význam:kořeny mění strukturu půdy, odumřelé organismy dodávají organické látky 

 f) čas – význam: tvorba půdy je dlouhodobý proces v řádu stovek let 

 

 3. Jaké typy půd u nás v ČR máme? Napiš, které půdy... 

 a) jsou nejúrodnější - černozemě 

 b) jsou nejrozšířenější – kambizemě a hnědozemě 

 c) se využívají k zadržování vody v krajině – gleje a pseudogleje 

 

 4. Na půdu neustále působí řada různých faktorů, které mohou měnit její složení a vlastnosti. Některé 
faktory mají negativní vliv, říkáme že způsobují degradaci půdy. Půda pak ztrácí svou schopnost 
vyživovat rostliny a to může vést až ke zničení celého ekosystému. Vysvětli,  co znamenají následující 
pojmy: 

 a) eroze půdy – odnos půdy hlavně působením větru a vody 

 b) zasolování půdy – vysrážení solí z vody, děje se tak v místech s velkým výparem 

 c) kontaminace – znečištění půdy cizorodými látkami (pesticidy, odpadní látky) 

 d) okyselování půdy – může být způsobeno kyselými dešti, vede  k odumírání lesů 

 e) hutnění půdy – při používání těžké techniky v zemědělství, v půdě pak nejsou prostory pro vodu a 
vzduch 

 f) zábor půdy – postavením stavby, silnice půda zmizí  

 

 5. Pokud degradace půd pokračuje, dojde k tzv. desertifikaci půdy – půda zmizí a místo ní je na zemském 
povrchu poušť.  Zjisti, kde ve světě k tomu dochází. - např. jižní Evropa, Sahel, amazonská pánev 



Chemie IX. tř. 25. 5. – 29. 5. 2020                                                   Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, 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. Přepište si do sešitu tabulku oxidačních čísel pro kyseliny. 

 

 

2. Z následujícího přehledu chemický látek vyber kyseliny:  
HCl, HNO3, SO2, NaCl, H2SO4, FeO, HF, NH3, H2O, H2SiO3, Al2O3, H2CO3, FeS, CaF2, 
HMnO4  
Bezkyslíkaté kyseliny: ………………………………………………………………………………..  
Kyslíkaté kyseliny: ……………………………………………………………………………………  
Ostatní látky: ……………………………………………………………………………………………….. 

3. Přiřaďte správný výraz k obrázku: 

 

a. uzavřený 

b. dvojná 

c. rozvětvený 

d. trojná 

e. jednoduchá 

f. přímý 
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4. Pojmenujte tyto sloučeniny:   Napište vzorce těchto sloučenin: 

a. CH4 - …………………………  f. benzen - ………………………….. 

b. CH2=CH2 - ………………….  g. naftalen - ………………………… 

c. C4H10 - ……………………...  h. propan - …………………………. 

d. C8H16 - ………………………  i. toluen - …………………………… 

e. C2H2 - ……………………….  j. hepten - ………………………….. 

ŘEŠENÍ: 

2. Bezkyslíkaté kyseliny: 

HCl, HF. 

Kyslíkaté kyseliny: HNO3, 
H2SO4, H2SiO3, H2CO3, 
HMnO4. 
Ostatní: SO2 oxid, FeO 

oxid, NH3 amoniak, H2O 

voda, Al2O3 oxid. 

3. Přiřaďte správný výraz 

k obrázku: 

a. uzavřený 

b. dvojná 

c. rozvětvený 

d. trojná 

e. jednoduchá 

f. přímý 

 

 

 

trojná 

rozvětvený 

jednoduchá 

uzavřený 



Zeměpis IX. tř., 25. - 29 .5. 2020, vyučující - Šebesta 

1)  Řešení minulých úkolů  

Co znamená pojem globalizace? Proces změn vedoucí ke vzájemné propojenosti 

společnosti, ekonomiky, politiky, i kultury na celosvětové úrovni. 

Co znamená pojem nadnárodní společnost? Má provozovny ve více státech. 

Napiš názvy aspoň 5 nadnárodních korporací. Axa, IBM, Shell, General electric, Volkswagen, 

… 

Co by jsi označil, za přínos globalizace pro tebe? Dostatek zboží z celého světa, možnost 

práce v zahraničí,…… 

Uveď negativní dopad globalizace na lidi. Mohou snadno přijít o práci, podřízení se jiné 

kultuře, šíření chorob a dezinformací, ……. 

 



 

2) Procvičování 

Služby a cestovní ruch 



 

 

 

 

 

 



Výchova ke zdraví IX. tř., 25. - 29. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Procvičování probraného učiva 

9. týden 

- mimořádná událost je  ………. 

- při mimořádné události může dojít k ……………….. 

- integrovaný záchranný systém znamená, že …….. 

- funguje IZS v Ostravě? 

- složky integrovaného záchranného systému tvoří ………….. 

- varování obyvatelstva při mimořádné události se provádí …………… 

- tři základní kroky když zazní varovný signál jsou ………………………. 

10. týden 

- evakuace je ………………………… 

- základní obsah evakuačního zavazadla tvoří ………………… 

- telefonní číslo na IZS je  ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství IX. tř., 25. - 29. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Procvičování učiva: 

10. a 9. týden 

- Co znamenají zkratky a je ČR jejich členem? 

OSN 

NATO 

EU 

OECD 

OPEC 

8. týden 

Napiš orgány EU …………………… 

Napiš aspoň 3 organizace OSN 

Kdy bylo založeno NATO 

Proč se zakládají mezinárodní organizace? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční gramotnost IX. tř., 25. - 29. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Procvičování probraného učiva 

10. týden 

Reklama je ………………… 

Cíle reklamy jsou ………………. 

Je nebo není reklama nutná? 

Jak ty vnímáš reklamu? 

9. týden 

Marketing je …….. 

Marketingový mix tvoří …………………….. 

Prodej má za cíl ……………………. 

8. týden 

Nežádoucí nabídka je ………………….. 

Podomní prodej znamená ……………………… 

Výhody podomního prodeje jsou ………………. 

Na co si dát pozor při podomním prodeji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika IX. tř., 25. - 29. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

Co rozhoduje o způsobu zániku hvězdy? Její hmotnost. 

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

reakcí se přesouvají blíže k povrchu, do oblasti s nižší teplotou. Ubývá vyzařovaných fotonů 

a dochází k poklesu tlakové síly fotonů. Poruší se rovnováha a dojde ke gravitačnímu 

smršťování hvězdy. 

Co je bílý trpaslík? Fáze zániku hvězdy, malá hvězda, která zpočátku hodně září. 

Jak vznikne černý trpaslík? Postupným vyhasínáním z bílého trpaslíka, který přestane zářit. 

Co je pulsar? Případ neutronové hvězdy, kdy osa rotace je jiná než směr magnetických 

indukčních čar 

Bílý trpaslík má hmotnost přibližně stejnou jako Slunce, ale je mnohem menší, asi jako 

Země. 

Z jaké hvězdy může vzniknout černá díra? Z hvězdy, která je asi 40 krát hmotnější než 

Slunce. 

2) Procvičování 



 

 

Plynné planety 

 



 

 Ve správném pořadí  jednotlivé fáze vývoje a zániku hvězd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!!! UPOZORNĚNÍ !!! 

Žáci, kteří jste dosud neodevzdali vypracované učivo, toto učivo 

ihned doručte do školy. Učivo slouží jako podklad pro hodnocení. 

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 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020 : 

 

I. Řešení cvičení z minulé hodiny: 

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

z řešením. ŘEŠENÍ 

1) Marek  going to 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  will have tea. 
(Dáš si čaj nebo kávu? –Dám si čaj.) 

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

4) I am going to 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  is going to rain.  
(Podívej se na ty mraky. Bude pršet.) 

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

7) I'm very tired. –Wait, I will  get you some coffee. 
(Jsem hodně unavený. –Počkej, koupím ti kávu.) 

8) I haven't made any plans. I think I will watch TV. 
(Zatím jsem si nic nenaplánoval. Asi se budu dívat na televizi.) 
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9) Someone's at the door! –I  will  go there. 
(Někdo je u dveří! –Zajdu tam.) 

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

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

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

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

14) I am going to 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 is going to meet her brother at 6 o'clock. 
(Proč spěchá? Protože má sraz s bratrem v 6 hodin.) 

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

17) Do not go out now. There is going to 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 am going to  buy some. 
(Nemáme cukr. –Já vím, půjdu ho koupit.) 

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

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

II.Opakování: 

Minulý čas: 

I was Byl jsem 

You were Ty jsi byl 

He was On byl 

She was Ona byla 



It was Ono bylo 

We were My jsme byli 

You were Vy jste byli 

They were Oni byli/Ony byly 

 

 

Oznamovací 
věta -kladná 

Oznamovací 
věta- zápor 

Otázka 

I was I wasn´t Was I…? 

You were You weren´t Were you…? 

He was He wasn´t Was he…? 

She was She wasn´t Was she…? 

It was It wasn´t Was it…? 

We were We weren´t Were we…? 

They were They weren´t Were They…? 

 

Pokud osoba není vyjádřena osobním zájménem a je vyjádřena například jménem 

,tak při určení jestli napsat was či were,  si v hlavě převedu na osobní zájméno 

například Diana( ona =she) Peter (on= he) Diana and Peter (oni= they). 

Peter was Peter wasn´t Was Peter…? 

Diana was Diana wasn´t Was Diana…? 
Peter and Diana were Peter and Diana weren´t Were Peter and Diana…? 

 

 

I. Doplňte správný tvar slovesa Was/Were: 

Vzor: He _was_____ in Prague last week.     

1) I ________ ill last week 

2) She ______22 years last year 

3) We ______ in the USA last year 

4) They_____ at home last week 

5) Paul ____ at the bank 

 

II. Vytvořte z vět 1. cvičení zápor: wasn´t/weren´t 

Vzor: He _wasn´t_____ in Prague last week.     

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

5) _________________________________ 



 

III. Vytvořte z  vět 1. cvičení otázku: Was…?/Were… ? 

Vzor: Was_ he in Prague last week.     

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

5) _________________________________ 

 

IV. Přelož tyto věty: 

Peter and Paul were in London last week. 

__________________________________ 

Tom wasn´t  at school last week. 

_________________________________ 

He was Ill . 

_________________________________ 

Was Tom at school last week? 

__________________________________ 

My parents and I were in the USA last year. 

___________________________________ 

 

V. Odpovězte na tyto otázky : 

1) Were you in London last year? 

________________________? 

2) Were you at school yesterday? 

________________________? 

3) Were you Ill last week? 

________________________? 

4) Were you at the cinema last Friday? 

___________________________? 

5) Were you  shop center yesterday? 

___________________________?  

 

Slovní zásoba k cvičením: 

Ill= nemoc  parents= rodiče home= domov 

 

 



Pokyny k práci do předmětu informatika 9. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 25.5.-29.5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je webové rozhraní? 

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