
STUDIJNÍ OPORA PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU (25. – 29. 5. 2020) 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

 Tento týden vystřídáme mluvnici opět za práci s textem. 

 Přečtěte si pozorně text a odpovězte na otázky pod ním. Správné odpovědi mi 

pošlete na email, dostanete známku. 

 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/ 

 

 

Text k přečtení: 

Černá díra 
Na několika souběžně probíhajících tiskových konferencích po celém světě byl představen první 

snímek bezprostředního okolí černé díry. Jak se vlastně pořizuje? Existenci černých děr předpověděly 

fyzikální teorie staré více než století, najít a pozorovat je ve vesmíru byl ovšem pro astronomy dlouho 

velký problém. Jak nepochybně víte, jde o objekty, které se vlastní hmotností zhroutí a vytvoří místo, 

kde v podstatě nic není tak, jak jsme z běžného vesmíru zvyklí. Jejich gravitace je natolik silná, že jim 

neunikne světlo ani jiné elektromagnetické záření, a tak představují temná místa ve vesmíru. 

Astronomové tedy mohli černé díry vždy pozorovat pouze nepřímo. Například pomocí pohybu hvězd 

či jiné hmoty uvězněné na oběžných drahách kolem těchto extrémně hmotných objektů. Díky rychlosti 

oběhu hvězdy S2 kolem černé díry Sagittarius A* v jádru naší galaxie odhadujeme, že má hmotnost 

kolem čtyř milionů Sluncí. Z toho vyplývá, že průměr horizontu událostí, tedy místa, ze kterého se 

nevrátí ani světlo, je cca 24 milionů kilometrů, tedy sedmnáctkrát větší než průměr Slunce.(Zdroj: 

idnes.cz) 

 

1. Proč byl podle článku pro astronomy velký problém 

najít černé díry? 

 
a) protože astronomové neměli dobré dalekohledy 

b) protože astronomové nevěděli, jestli černé díry vůbec existují 
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https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
http://www.kaminet.cz/
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c) protože černé díry nejsou vidět, neboť nevydávají žádné záření 

d) protože černé díry jsou příliš daleko 

 

2. Co článek uvádí jako příklad „nepřímého pozorování 

černých děr“? 

 
a) pozorování stínů, které černá díra vrhá na okolní hvězdy 

b) pozorování změn na Slunci, které černé díry způsobují 

c) pozorování míst, kde mizí světlo 

d) pozorování jiného tělesa, jehož pohyb černá díra ovlivňuje 

 

3. Z posledního odstavce vyplývá: 

 
a) velikost horizontu událostí není závislá na hmotnosti černé díry 

b) hvězda S2 je od černé díry Sagittarius A* vzdálena méně než 24 miliónů kilometrů 

c) rychlost oběhu tělesa kolem černé díry závisí na její hmotnosti 

d) Sagittarius A* je největší černá díra v naší galaxii 

 

4. Co je to „horizont událostí“? 

 
a) oblast, z níž by k úniku byla potřeba rychlost větší než rychlost světla 

b) oblast na povrchu černé díry 

c) oblast do vzdálenosti 24 milionů kilometrů od černé díry 

d) oblast, odkud můžeme pozorovat černou díru, protože se neskrývá za horizontem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

 

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! 

Vypracované odpovědi na otázky mi prosím pošlete na e-mail 

1. Doplň správný tvar has / have a vytvoř otázku. Přelož do českého jazyka. 
1. She……… got blond hair …………………………………………? 
2. I …….. got a parrot. ……….…………………………………? 
3. It ……… got a red colour. ………..………………………………..? 
4. We ……… got two eyes. …………..……………………………..? 
5.You …….. got a mobile phone ..……………………………………….? 
6. He…….. got two brothers . ………………………………………….? 
7. They…….. got one dog. ………………………………………….? 
8. You ……... got a car. …………………………………………? 

 

2. Co oni dělají. WHAT DO THEY DO? Podle obrázků doplň věty. Přelož do českého jazyka. 

 

On _______________ Jack rides a horse. 
On _______________ my sister reads a book. 
On _______________ Emily plays tennis. 
On _______________ Anne plays the flute. 
On _______________ Mary goes fishing. 
On _______________ Michael visits a doctor. 
On _______________ John plays football. 

3. Teď napiš o sobě anglicky. Now, write about yourself: 

On Mondays __________________________________________ 
On Tuesdays __________________________________________ 
On Wednesdays _______________________________________ 
On Thursdays _________________________________________ 
On Fridays ___________________________________________ 
On Saturdays _________________________________________ 
On Sundays __________________________________________ 

4. Písemně odpověz na otázky. Answer the questions. 
Do you play football? ________________________________________________ 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


What do you do on Mondays? __________________________________________ 
Do you go shopping? _________________________________________________ 
What do you do on Thursdays? _________________________________________ 
Do you go fishing in your free time? _____________________________________ 
What is your favourite day? ____________________________________________ 

5. Nejprve přečtěte text, doplňte chybějící písmena do slov a k obrázkům připíše správný 
anglický výraz. Přeložte do českého jazyka. 

 

 
ŘEŠENÍ: 

1.      1.has, Has she got blond hair?  2. Have, Have you got a parrot? 3.has , Has it got a red 

colour? 4. have, Have we got two eyes? 5.have, Have you got a mobile phone? 6.has, Has he 

got two brothers? 7.have, Have they got one dog? 8.have, Have you got a car? 

2.  On Saturdays Jack rides a horse. On Fridays my sister reads a book. On Mondays Emily 

plays tennis. On Wednesdays Anne plays the flute. On Sundays Mary goes fishing.  On 

Thursdays Michael visits a doctor. On Tuesdays John plays football. 

5.   This is my living room. There are two pictures on the wall, next to the door. There is a 

radio and two comfortable armchairs . There is a red carpet behind the table – our dog likes 

sleeping there. In the middle of the room there’s a table with some fresh flowers on it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

 

Devítko, 

v minulém týdnu jste měli vypracovat PL „Ein Brief aus Wien“ (Dopis z Vídně). Vrátíme se 

k němu a nabídnu odpovědi. Pokud nemáte, doplňte!!! Zopakujeme také modální (způsobová) 

slovesa. 

 

 



Richtige Antworten  

1. Sie hat diesmal Zeit und kann deshalb die Stadt besichtigen. – Tentokrát měla čas, proto 

mohla město navštívit. 

2. Die Stadt findet sie – wie immer – wunderschön. – Město shledává/považuje – jako vždy – 

(za) překrásné. 

3. Das Wahrzeichen von Wien ist Stephansdom, eine gotische Kirche. – Symbolem Vídně je 

Chrám sv. Štěpána, gotický kostel (taky může být označována jako katedrála – r Dom). 

4. + 5. Sie mag spatzieren gangen im Stadtpark, trinkt Kaffee im Café Sacher oder isst ein 

Stück Sacher Torte. – Ráda se prochází v městském parku, pije kávu v Café Sacher (kavárna) 

nebo jí kousek dortu Sacher. 

6. Auf der Ringstrasse gibt es viele wichtige Bauten wie z. B. das Rathaus, das Parlament, die 

Universität und die Burg. – Na Okružní třídě (překládá se tak Ringstrasse) se nacházejí 

důležité stavby jako radnice, parlament, univerzita a hrad. 

7. Wenn sie zu Hause gefahren wird, dann rufe Anita an. – Až přijede domů, zavolá Anitě.  

 

Ergänze Modalverben im Präsens / Doplň modální (způsobová) slovesa v přítomném 

čase: 

 

 



 

 



MATEMATIKA 

 

Pěkný den všem! Dnes se naučíte vyhledávat hodnoty sin v tabulkách. Je to docela 
jednoduché. Nejdřív řešení domácího úkolu: 
 

 

 

sin  = 
𝑎

𝑐
 = 

8

12
 = 

2

3
 = 0,667 

 

sin  = 
𝑏

𝑐
 = 

9

12
 = 

3

4
 = 0,75 

Teď už byste měli zvládnout určit hodnotu sin  nebo sin . Takže poslední, co musíte 
zvládnout je podle tabulek určit, kolik stupňů oba úhly mají. Tady jsou nakopírované strany 
z tabulek.  
 
V prvním sloupci jsou stupně (od 0° do 90°), v dalších sloupcích jsou upřesněné hodnoty pro 
10´, 20´, 30´, 40´ a 50´. Všimněte si, že hodnoty sin jsou od 0 do 1. Ale pro větší přehlednost 
jsou nuly na místě jednotek někde vynechané.  

  
 
Když se podíváte na 1. sloupec, jsou hodnoty vždy 0,….. 
Takže hodnota sin 2° = 0,0349. 
 

 
 

 
Na další straně máte na prohlédnutí kompletní tabulky sin x. 

 
 

 



 

 



 

Pokud budu mít úhly  = 30°,  = 38° a  = 35°40´, najdeme si úhel 30° a zapíšeme hodnotu 

0,5000, můžu zapsat sin  = 0,5. Stejně postupuju i u úhlu . Musím si dát pozor na 

vynechané nuly, sin  = 0,6157. 

 
Pro  = 35°40´ musím najít údaj na řádku 35° a sloupci 40´, sin  = 0,5831. 

 

 
 

 

Když se znovu podíváme na hodnoty, které nám, vyšly v domácím úkolu: 

sin  = 
𝑎

𝑐
 = 

8

12
 = 

2

3
 = 0,667 

sin  = 
𝑏

𝑐
 = 

9

12
 = 

3

4
 = 0,75 

 

Tak budeme postupovat opačně. Známe totiž sin úhlu, ale ne velikost tohoto 

úhlu. 



 
 

sin  = 0,667 a sin  = 0,75                     najdu v tabulce nejbližší čísla 

 

 

sin  = 0,667, takže  = 41° 50´ , sin  = 0,75 , takže   = 48 °40´. 

 

Správně by měly vyjít hodnoty tak, aby  +  = 90°. 

To by vyšlo v případě, že byste měli stranu c zadanou přesněji (c =12,042 cm). 

Zaokrouhlením na 12 cm jsme dostali lehce zaokrouhlené hodnoty sin  a sin . 

V našem případě tedy  +  = 41° 50´ + 48 °40´ = 90° 30´. 

 

 

 

 



FYZIKA 

 

   Téma:   Opakování- Elektromotor 

Přeměňuje elektrickou energii na mechanickou práci (pohybovou energii) 

V praxi se užívá mnoho druhů elektromotorů. 

Například stejnosměrný elektromotor. 

Princip: otáčení cívky, kterou protéká proud v magnetickém poli 

• Stator:           Pevná část ( trvalý magnet nebo elektromagnet ) 

• Rotor:            Otáčivá část cívka na společné ose s komutátorem 

• Komutátor:   Slouží ke změně proudu v cívce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stator 
Rotor 

Komutátor 



Využití elektromotoru : 

• Elektromotor je zařízení, které umožňuje přeměňovat elektrickou energii na mechanickou 

energii. 

• Laicky řečeno, cokoliv se otáčí a je zapojeno do elektrické zásuvky, obsahuje elektromotor. 

 Takže elektromotor máte doma například v: 

Mikrovlnce, pračce, mixéru, sušičce, počítači (větráček), sekačce, pile, vrtulníku na dálkové ovládání 

pouťových kolotočích a spousty spousty dalších… 

Odpověz na otázky : 

1. Z jakých částí se skládá elektromotor? 
2. Jak funguje elektromotor? 
3. K jaké přeměně energie v elektromotoru dochází? 
4. Která část elektromotoru mění směr elektrického proudu? 

 

Řešení : 

1. Z jakých částí se skládá elektromotor? 

              Elektromotor se skládá z rotoru, statoru a komutátoru. 

2. Jak funguje elektromotor? 
Stator vytváří magnetické pole, ve kterém je umístěn rotor v podobě otáčivé cívky. 

Cívka se proudem zmagnetuje a otočí v magnetickém poli. Komutátor způsobí, že se 

cívka správně přepóluje, aby se mohla otáčet dokola. 

3. K jaké přeměně energie v elektromotoru dochází? 
Dochází k přeměně elektrické energie na pohybovou energii rotoru. 

4. Která část elektromotoru mění směr elektrického proudu? 
 Komutátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEMIE 

 

Dnes si probereme ALKALOIDY – jsou složkou řady léků – jsou rostlinného původu – 

připravují se ze semen, listů, kořenů a kůry rostlin. 

Pamatujte si, že v malém množství slouží většina jako LÉK, ale ve větším množství jako 

JED!!!! 

Nikotin – obsažen v tabáku (z kořenů a listů)  -  způsobuje zrychlení srdeční činnosti, zúžení  

                 cév, zvýšení krevního tlaku 

Chinin – v kůře chinovníku = lék proti malárii 

Morfin – v látce opium (šťáva z nezralých makovic). Má uklidňující účinky, tlumí činnost  

                mozku. Užívá se při silných bolestech – v lékařství. 

Kodein – v opiu. Lék proti kašli. 

Atropin – v rulíku zlomocném – tlumí bolesti kolikového typu i menstruační bolesti. 

Kokain – v listech rostliny coca. Slouží ke zlepšení kondice. V lékařství – jako lokální    

                 anestetikum. 

Kofein – v kávě, do určité míry je návykový, nedostatek způsobuje únavu. 

 

ZÁVISLOST- NÁVYK 

• Návyk je opakováním získaný sklon (schopnost) k vykonávání určité činnosti. 

Vybavuje se samočinně, automaticky, bez uvažování a rozhodování. Vzniká buď 

bezděčně prostým opakováním (dynamický stereotyp), nebo se utváří záměrně 

cvikem.  

• látka se používá déle a ve větším množství, než člověk původně zamýšlel  

• přestat užívat látku se daří jen obtížně, nebo se nedaří vůbec  

• látka se užívá i několikrát za den, aby se dosáhlo očekávaných účinků  

• člověk se musí vzdát některých obvyklých činností, při kterých se látka nemůže 

používat, a přesto látku dál užívá  

• člověk látku užívá i přesto, že zná její škodlivé důsledky  

• k dosažení žádoucích účinků potřebuje člověk stále větší dávky  



• při přerušení užívání látky vznikají typické abstinenční příznaky  

pro překonání abstinenčních příznaků se člověk znovu vrací k užívání látky 

• Fyzická závislost 

• (běžná u opiátů, např. heroinu): 

• · tělo si na drogu zvykne, droga se stává součástí organismu, nemá-li ji, protestuje 

• (abstinenční syndrom) 

• · pro dosažení stejného účinku si organismus žádá vyšší dávku drogy (vzrůst 

tolerance) 

• Psychická závislost 

• (běžná u stimulačních drog, např. pervitinu): 

• jedinec pociťuje silnou touhu po droze 

• potřeba drogy se stává nepotlačitelná 

• veškeré chování se zaměřuje na získání drogy 

• jedinec ztrácí zájem o vše jiné, co s drogou nesouvisí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Opakování – města ČR  

Zakroužkuj správnou odpověď- co je typické pro dané město. 

1) Pardubice:  
  a) perník    b) tvarůžky   c) bižuterie 

2) Liberec: 

  a) Favorit    b) LIAZ    c) knoflíky 

3) Děčín: 

  a) safari    b) říční přístav     c) Prazdroj 

4) petrochemický průmysl: 

  a) kaolín     b) uhlí       c) ropa 

5) Třebíč: 

  a) obuvnictví    b) ŽĎAS   c) pivovar 

6) Nový Bor: 

  a) mýdlo    b) těžba uhlí    c) sklárna 

7) Plzeň: 

  a) lázně    b) TESLA    c) Škodovy závody 

8) Dvůr Králové: 

  a) kaolín    b) safari     c) zemědělské stroje 

 



9) Hlinsko: 

  a) elektrospotřebiče   b) trubky    c) kola 

10) Prostějov: 

  a) textilní průmysl   b) dřevozpracující   c)kožešiny 

Řešení: 

1) Pardubice:  
  a) perník     

2) Liberec: 

  b) LIAZ     

3) Děčín: 

  b) říční přístav      

4) petrochemický průmysl: 

    c) ropa 

5) Třebíč: 

  a) obuvnictví     

6) Nový Bor: 

  c) sklárna 

7) Plzeň: 

  c) Škodovy závody 

 



8) Dvůr Králové: 

  b) safari      

9) Hlinsko: 

  a) elektrospotřebiče    

10) Prostějov: 

  a) textilní průmysl    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

Tento týden si uděláte krátký pracovní list s opakováním na 

téma rodinný rozpočet. 

Zapisuj do sešitu a správné odpovědi si ověř. 

Rodinný rozpočet 

1. Lidé získávají peníze za………………………………………………………………. 

 

Těmto penězům se v rodinném hospodaření říká……………………… 

 

2. Peníze potřebujeme na……………………………………………………………… 

 

Těmto penězům se v rodinném hospodaření říká……………………… 

 

3. Mezi nutné výdaje patří například…………………………………………….. 

 

4. Mezi výdaje zbytné (nejsou nutné) patří například………………….... 

 

 

5. Zapisování příjmů a výdajů za každý měsíc se nazývá………………… 

 

6. Celkové příjmy a výdaje v rozpočtu by měly být………………………… 

 

 

7. Peníze ,,navíc“ můžeme…………………………………………………………… 

 



8. Část příjmů bychom si měli ukládat stranou, protože……………….. 

 

 

9. Když nám chybí peníze na nutné výdaje……………………………………. 

 

    K rozumnému zacházení s penězi patří, že máme přehled o svých           

    příjmech a vydáních, vedeme si rozpočet a plánujeme své výdaje. 

   

Řešení: 

1. Lidé získávají peníze za svou práci, z prodeje svého majetku, 

z dlouhodobých úspor.  

Těmto penězům se říká PŘÍJEM. 

 

2. Peníze potřebujeme na nákup potravin, ošacení, na zaplacení 

účtů za vodu, vytápění a energie, za bydlení, na kulturu, sport, 

dovolenou…. 

Těmto penězům se říká VÝDAJE. 

 

3. Mezi nutné výdaje patří například jídlo, nájemné, poplatek  

 za vodu a elektřinu.  

 

4. Mezi výdaje zbytné (nejsou nutné) patří například zábava, jídlo  

v restauraci, módní doplňky. 

 

5. Zapisování příjmů a výdajů za každý měsíc se nazývá ROZPOČET. 

 

6. Celkové příjmy a výdaje v rozpočtu by měly být v rovnováze. 

 



7. Peníze ,,navíc“ můžeme utratit za zábavu, odložit do prasátka, 

investovat do něčeho potřebného, spořit v bance. 

 

8. Část příjmů bychom si měli ukládat stranou, protože někdy 

budeme potřebovat víc peněz (na opravu, na nákup dražší 

potřebné věci, na nemoc….). 

 

9. Když nám chybí peníze na nutné výdaje, mohu snížit výdaje         

na věci méně potřebné nebo zvýšit své příjmy, vybrat peníze 

z vlastních úspor, půjčit si peníze od přátel, nebo v bance. 

 

 

Vysvětli, jak rozumíš doporučením k rozumnému zacházení  

s penězi: 

 

 

 

 

 žiji podle výše svých příjmů a zadlužím se jen 

v nejnutnějších případech 

 rozlišuji mezi věcmi nutnými (potřebuji je) a věcmi 

zbytnými (chci, přeji si) 

 na věci, které nepotřebuji, si nikdy nepůjčuji, raději na ně 

našetřím 

 mám ušetřené peníze na mimořádné situace (nečekané 

výdaje a změny) 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

 

Devítko, 

v minulém týdnu jsme se věnovali tématu „HOLOKAUST“. 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 dokončíme události 2. světové války – podíváme se na poslední roky, konec 

její a důsledky. 

 

VÁLEČNÉ ROKY 1942 – 43 

- přes porážku u Moskvy stála na jaře 1942 Osa (Německo, Itálie a Japonsko) na 

vrcholu, zdálo se, že ovládne celý svět 

- nacisté přistoupili ke „konečnému řešení židovské otázky“ (viz holokaust) 

- odpor proti okupacím přerost na řadě míst v tzv. odbojové hnutí s různými formami 

projevů: partyzánská válka – okupovaná území SSSR, Jugoslávie, v Asii, Polsku, 

Franci, ale i u nás – viz „heydrichiáda“ – atentát na šéfa nacistické bezpečnosti a 

zastupujícího říšského protektora R. Heydricha 27. 5. 1942 v Praze, provedený čs. 

parašutisty 

- v průběhu roku 1942 se změnila válečná situace, přelomem byly námořní bitva u 

Midway v Tichomoří (americké loďstvo zastavilo postup japonské armády i díky 

prolomení japonských kódů), v zimě 1942/43 utrpěla německá armáda zásadní 

porážku v bitvě u Stalingradu a později v tankových bitvách u Kurska a Orlu, 

v severní Africe u al-Alamejnu porazily britské sbory spojenou armádu Němců a 

Italů, později, v květnu 1943, Němci a Italové v Africe kapitulovali a spojenci mohli 

uvažovat o vylodění na Sicílii a v Itálii, 10. 7. 1943 došlo k vylodění, 25. 7. zde padl 

fašistický režim, byla zformována nová italská vláda a zatčen B. Mussolini a 3. 9. 

1943 kapitulovala (válka však pokračovala v Itálii i nadále, německé jednotky, které 

pomáhaly Italům se i nadále bránily), v létě 1942 zahájili Američané ofenzívu 

v jihozápadním Pacifiku (Guadalcanal, Šalamounovy ostrovy, Nová Guinea) 



- zásadním mezníkem bylo strategické bombardování proti Německu a významným 

cílům na evropské pevnině, kde se soustředila výroba zbraní, dílů, pohonných hmot 

ad. 

- v květnu 1943 došlo k obratu v bitvě o Atlantik – zlomení odporu ponorkového 

loďstva Německa 

 

VÁLEČNÉ ROKY 1944 – 45 

- 6. června 1944 zahájili západní spojenci invazi do Normandie (Fr.): jednalo se o 

největší vojenskou operaci s cílem otevřít tzv. druhou frontu a odlehčit jednotkám 

SSSR ve východní Evropě, na podzim 1944 stály spojenci před hranicemi Německa 

- spojenci měli převahu lidského i hospodářského potenciálu 

- aktivizoval se odboj v okupovaných zemích (národní povstání se snaží vlastními 

silami svrhnout okupační režimy, např. v Polsku, SNP aj. – byla neúspěšná X Fr., 

Rumunsku, Bulharsku) 

- podzim 1944 – Američané se setkávají na Filipínách (bitva u Leyte – drtivá porážka 

japonského loďstva, de facto bez možnosti dalších útoků) 

- i Němci se naposledy snaží o protiofenzívu: přelom 1944/45 bitva v Ardenách 

(vítězství Spojenců, Němci vyčerpali své zálohy, chyběly pak na dalších frontách) 

- 12. 1. 1945 zahájila Rudá armáda viselsko-oderskou operaci (prolomení německé 

obrany na Visle, v únoru se již nacházela na západním břehu Odry a ocitla se již před 

Berlínem (obklíčení vojsk ve Východním Prusku a Vratislavi) 

- jednalo se o vymezení okupačních zón v Německu – konference v Jaltě (4. února 

1945), kde tzv. Velká trojka (Roosevelt, Churchill a Stalin) jednala o poválečném 

uspořádání světa 

- počátkem března ofenzíva Spojenců přes Rýn, obklíčení Porúří, rychlý postup 

Německem + 16. dubna 1945 zahájila Rudá armáda berlínskou operaci (obklíčení 

německých vojsk v Berlíně, konečná porážka) 

- v Itálii prolomili Spojenci frontu, na severu vypuklo povstání, Němci kapitulovali a 

Benito Mussolini byl 29. dubna 1945 italskými partyzány zastřelen (jeho zohavené 

tělo i s milenkou C. Petacciová bylo dokonce „vystaveno“ v Miláně) 

- v Berlíně, 30. dubna 1945, spáchal Adolf Hitler s Evou Braunovou sebevraždu, 

RA obsadila Berlín, poslední jednotky v Berlíně kapitulovaly 2. května 



- 7. 5. 1945 byl v Remeši podepsán protokol o bezpodmínečné kapitulaci Německa, 

který vstoupil v platnost 8. května 1945 (toho dne formálně skončila válka 

v Evropě) 

- bojovalo se stále v Tichomoří, 1. dubna 1945 se vylodili Američané na Okinawě, 

fanatický odpor Japonců (kamikadze piloti, sebevražedné útoky s výbušninami x 

dobrovolné ukončení svých životů nebylo v souladu s kodexem cti aj.), 21. 6. byl 

ostrov dobyt – zřízena základna pro bombardovací perutě USA 

- ve dnech 6. srpna a 9. srpna (Hirošima, Nagasaki) byly svrženy na Japonsko 

atomové bomby, 14. srpna oznámila japonská vláda, že přistupuje na 

bezpodmínečnou kapitulaci a císař Hirohito vydal rozkaz zastavit palbu na všech 

bojištích, formálně válka skončila 2. září 1945 

 

DŮSLEDKY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY: 

 

Druhá světová válka byla největším a nejstrašnějším konfliktem v historii lidstva. Svým 

rozsahem, nasazením a počty obětí jednoznačně převyšuje všechny dosavadní konflikty (bylo 

zapojeno téměř 50 států a 100.000.000 vojáků, počet obětí dosáhl 50.000.000 – 60.000.000, 

počet civilistů mírně převyšuje počet zabitých vojáků). 

 

17. 7. - 2. 8. 1945 Postupimská konference = poslední jednání Velké trojky (Truman, 

Churchill, Stalin) - dohoda  o poraženém Německu: 4 okupační zóny: sovětská, americká, 

britská, francouzská => program čtyř D: 

 demilitarizace – omezení vojenských sil 

 denacifikace – odstranění nacistů z vedoucích míst 

 dekartelizace – zrušení hosp. monopolních organizací 

 demokratizace – uplatnění dem. zásad 

 

 velké materiálové škody a lidské oběti 

 změna politické mapy -> v popředí 2 velmoci: USA a SSSR -> vzestup prestiže 

komunistických stran, poválečná radikalizace => posila levicových sil v Evropě 

 vznik OSN – ustanovena na konferenci v San Francisku -> schválena charta OSN 

 v popředí nejsilnější USA => prvenství ve svět. hospodářství + v popředí svět. 

politiky 



 rozpad koloniálního systému 

 potrestání válečných zločinců = 3 druhy zločinů: proti míru, válečné zločiny a proti 

lidskosti => Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku (1945 - 1946) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMĚPIS 

 

Kluci a holky, devítko, 

v minulém týdnu jsme se věnovali kvízu na téma světového průmyslu, podívali jsme se na 

„Dopravu a spoje“. V tomto týdnu budeme pouze opakovat. 

 

Doprava a spoje – opakování 

 

Vyber jednu, případně více správných odpovědí. 

 

1. Největší letiště ČR je v: 

a) Praze 

b) Brně 

c) Ostravě 

 

2. Podíl železniční dopravy na celkové přepravě zboží a osob: 

a) roste, protože je ekologická 

b) klesá ve prospěch silniční dopravy 

c) zůstává stejný 

 

3. Největší námořní přístav je v: 

a) Šanghaji 

b) Honkongu 

c) Rotterdamu 

 

4. Světová vodní doprava se zaměřuje na: 

a) přepravu osob 

b) přepravu ropy pomocí tankerů 

c) přepravu objemných nákladů na velké vzdálenosti 

 

5. Silnice, dálnice, železniční tratě, splavné řeky, letecké spoje, přenosová zařízení pro 

dopravu televizního signálu tvoří: 

a) dopravní síť (dopravní infrastrukturu) 



b) pozemské cesty 

c) systém označovaný jako dopravce 

 

6. Nejrychlejší dopravu zboží zajišťuje doprava: 

a) vodní 

b) letecká 

c) železniční 

 

7. Podle dopravního prostředí dělíme dopravu na: 

a) pozemní, vodní, vzdušnou, speciální 

b) osobní a nákladní 

c) leteckou a speciální 

 

8. Největší evropské letiště je: 

a) Paříž 

b) Londýn 

c) Rotterdam 

 

9. Do potrubní dopravy nepatří: 

a) kanalizace 

b) výtahy 

c) parovody 

 

10. Do speciální dopravy patří: 

a) pouze letecká záchranná služba 

b) pošta, fax, telefonní spojení, internet, přenos TV a radiového signálu 

c) výtahy, jeřáby, kladky, eskalátory, lanovky a vleky 

 

BONUS!!! SPOJ POJMY, KTERÉ SPOLU SOUVISEJÍ (můžeš pracovat s internetem, pokud 

si nejsi jistý/-á): 

 

TGV     JAPONSKO     MAGNETICKÝ POLŠTÁŘ               500 KM/H 

 

ŠINKANZEN             NĚMECKO, JAPONSKO        KOLEJE  300 KM/H 



 

MAGLEV    FRANCIE              KOLEJE           ASI 300 KM/H 

 

VYLUŠTI OSMISMĚRKU  

 

AUTO – DÁLNICE – ESKALÁTOR – KANÁL – KANALIZACE – KOLO – LANOVKA – 

LETADLO – LETIŠTĚ – LOĎ – MAGLEV – PAROVOD – PLYNOVOD – PŘÍSTAV – SPOJE 

– ŠINKANZEN – TANKER – TGV – TRAJEKT – VODOVOD – VLAK - VLEK 

 

D N V Š I N K A N S E N E K 

Á G O K A L V A R E K N A T 

L P D T I V E L G A M N V K 

N Ř O P N R O T Á L A K S E 

I Í V A K V O N A L K Í P J 

C S O R V V A L I D E I O A 

E T D O G U V Z K O L O J R 

Y A D V T K A N Á L V O E T 

O V L O Ď C D O V O N Y L P 

P R A D E V L E T I Š T Ě Y 

 

TAJENKA: …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

Téma :  Opakování -  Ochrana za mimořádných událostí 

  

                Co je mimořádná událost? 

               Škodlivé , náhlé a závažné situace, které narušují běžný život a ohrožují bezpečnost 

rozdělujeme je podle toho, jak vznikly ( přírodní jevy, lidská činnost). 

K ochranně osob při mimořádné události u nás existuje Integrovaný záchranný systém 112  

základní složky: Hasičský záchranný sbor ČR 150 

                                            Zdravotnická záchranná služba 155 

                                            Policie ČR 158 

                                             Integrovaný záchranný systém  112 

 

Druhy mimořádných událostí: 

Živelná pohroma     povodeň, zemětřesení, velký sesuv půdy, sopečný výbuch 

                     orkán, tornádo, větrná bouře, extrémní chlad a teplo, pád meteoritu, 

                      velký lesní požár 

Havárie                     havárie v chemickém provozu, radiační havárie, ropná havárie 

                    dopravní nehoda, zřícení domu 

Ostatní události      teroristický čin,sabotáž 

              

 Ohlášení mimořádné události 

Při předávání zprávy na telefonní číslo tísňového volání  uvádíme: 

1.Co se stalo. 

2.Kde se to stalo. 

3.Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláme. 

 



Zapiš si do sešitu otázky a odpověz na ně : 

1. Jaké je telefonní číslo na Policii ČR? 

2. Jaké znáš živelné pohromy? 

3. Co je to mimořádná událost ? 

 

Řešení : 

1.  158 

2. Orkán, tornádo, větrná bouře 

3. Náhlé a závažné situace, které narušují běžný život a ohrožují bezpečnost. 

 


