
STUDIJNÍ OPORA PRO 9. ROČNÍK  

(1. 6. – 5. 6. 2020) 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

 Milí deváťáci, blíží se konec školního roku a prázdniny, takže tento týden 

posílám poslední úkoly.  

 Většina z vás celou dobu plnila úkoly, které jste dostávali. Chválím všechny, 

kteří mi poslali pracovní listy a jiné úkoly, které jste vypracovali. 

 Kdo ještě něco dodělává, určitě mi posílejte na email. Teď na to budete mít 

čas. 

 Tento týden jen něco pro radost na závěr školního roku, vyluštěte si 

přesmyčky, skrývačky, křížovku, hádanky…. I tyto mi můžete poslat na email, 

při hodnocení na vysvědčení k tomu přihlédnu. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Moderní hádanky 

Zapískám 

Jsem krátká, ale rychlá, když přijdu na návštěvu, zapískám. 

Moudrý pán 

Chodí k nám moudrý pán, má brýle kulaté, snad proto toho tolik ví, snad proto všechno najde. 

Bráška je šnek... 

Bráška je šnek, válí se na rohu ulice, to já letím vzduchem, svištím pod zemí. Pošleš mě – jsem tam 

hned. 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví.  

Nadále Vám nebudeme zasílat pracovní listy, měli jste celkem dost práce se zpracováním 

úkolů a samostatnou výukou. 

Shrnu, co jste měli samostatně zpracovat doma: nová témata: Na letišti (at the airport), 

zájmena pádová neboli předmětná (object pronouns), Jak vypadáme (the way we look), 

formální a neformální angličtina, zdvořilá žádost (polite requests). 

Opakovali jsme témata jako: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland toto je 

oficiální název v angličtině vy ho znáte pod názvem Spojené Království Velké Británie a 

Severního Irska. Poznávali jste památky Londýna a  jste četli o Capital city of GB – London. 

Zmínili jsme také United States of America znáte pod zkratkou USA. Probírali jsme minulý 

čas prostý a průběhový (Past Simple and Past Simple Continuous) s tím také spojena 

pravidelná a nepravidelná slovesa (regularand and  irregular verbs). Četli jste článek o 

Velikonocích (Easter) v USA. Zopakovali jsme osobní zájmena, časování slovesa „to be“, „to 

have got“. Určovali jste čas v anglickém jazyce a jste psali množné číslo podstatných jmen. 

Nakonec jste četli a překládali texty z anglického jazyka do českého jazyka a naopak. 

Odpovídali jste na otázky po přečtení textů. Měli jste na to testy, úkoly na výběr možnosti 

odpovědi, přímé otázky. Vždy na konci pracovního listu jste mohli zkontrolovat správná 

řešení úkolů. 

Kdo ještě nemá vše zpracované, má čas dopsat úkoly!  

Pravidelně procvičujte slovíčka na webu: https://www.umimeanglicky.cz/ Připomínám, že 

tam můžete také číst texty a dělat následovně úkoly, poslouchat slovíčka, opakovat témata 

formou pexesa.   

Vyzýváme Vás nadále samostatně opakovat probrané učivo. Podívat se do sešitu, máme tam 

pěkně zpracovaná témata, přečíst si ještě jednou pracovní listy. 

Aktuální informace je jako vždy na webu školy a školním facebooku.  

Také se již můžete zastavit do školy na konzultaci po předchozí domluvě. 

Vyberte si jakékoliv 2 pracovní listy, které jsou na webu školy a vypracujte je! 

Pokud nemáte přístup k počítači, či internetu, můžete si po předchozí 

domluvě přijít osobně do školy. Vypracované pracovní listy zasílejte 

(vyfocené) na email nebo messenger.  

Pokud si nebudete s něčím vědět rady nebo případně budete mít nějaký dotaz,  

napište mi email:evzen.tarasjuk@seznam.cz   

http://zajmena.wz.cz/osobni.html
http://zajmena.wz.cz/osobni.html
https://www.umimeanglicky.cz/
mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


 

Mějte se hezky a buďte zdraví! Nezapomínejte pravidelně číst, opakovat učivo a tak trénovat 

paměť a tím se zdokonalovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

 

Milá devítko, 

tento týden bude posledním, kdy bude probíhat naše dálková výuka. Dostanete poslední 

(dobrovolné) zadání úkolů – osmisměrky spojovačky aj.   

Shrňme si tedy, co jsem po vás chtěl a jak měla probíhat naše komunikace: 

 chválím ty, kteří se mnou nějakým způsobem po celou dobu komunikovali (oni vědí) a 

samozřejmě, že přihlédnu k jejich aktivitě i v závěrečném hodnocení, ostatní by si 

měli sáhnout do svědomí, co pro to reálně udělali… Tím, že jsme měli po celou dobu 

možnost komunikace přes FB/Messenger/mail, se nemáte na co vymlouvat   

 během letošního roku jsme značně rozšířili vaše znalosti – ukázali jsme si další taje 

německé gramatiky, zvýšila se vám slovní zásoba a zvládli jsme mnoho témat + 

trénovali jsme poslech a komunikaci, od poloviny března jste pracovali z domu a plnili 

více, či méně mé úkoly (jejich přehled máte na stránkách školy, ve vašich oporách – 

namátkou: podstatná jména, slovesa a jejich časy, překladová cvičení, četbu, témata: 

Meine Stadt + Orientierung in der Stadt, Einkaufen, Mein Tag, Mein Tegesablauf, 

Meine Woche, Berufe ad.) 

 úkoly, které jsem vám zadával, si ponechejte, budou se vám hodit, pokud s tímto 

jazykem v nějaké formě budete pokračovat na SŠ (němčina je moderní a dynamicky se 

rozvíjející jazyk, třeba na něj někdy narazíte) 

 naučili jste se pracovat s různými druhy materiálů, snad vám to bude k něčemu i 

v dalších letech studia, případně v dospělosti + ti šikovnější si stáhli některou aplikaci 

pro výuku jazyka a možná se jim to i zalíbilo   

 pokud byste chtěli zlepšit vaši známku z němčiny, doneste do školy vypracované 

úkoly, případně mi zašlete vyfocené/nascanované, co jste REÁLNĚ udělali 

(připomínám mail: alespavelka@seznam.cz)  

 

Mějte se všichni fajn!  

A na závěr pro vás mám nějaké dobrovolné PL v rámci opakování (můžete pročíst, 

vypracovat a poslat mi na mail, který již znáte). 

 

mailto:alespavelka@seznam.cz


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 





  

 

 



MATEMATIKA 

 

Dobrý den! 
Minule a předminule jste se učili určit sinus úhlu a najít hodnotu sinu v tabulkách. Takto na 
dálku to vypadá daleko složitěji, než je to doopravdy  
Proto se dnes vrátíme k jednoduššímu učivu, a to k povrchu a objemu těles. 
 
Většina z vás mi neposlala žádný vypracovaný domácí úkol. Někteří posílali úkoly, ale pouze 
1. měsíc. Proto tento týden dostanete podobné úkoly, jaké jste již jednou měli zadané.  
Pokud si nebudete jistí s řešením, v jednotlivých týdnech je vždy popsaný správný postup. 
 
DOMÁCÍ ÚKOL – POUZE TYTO 4 PŘÍKLADY! 
 

1) Vypočítejte objem kvádru se stranami a = 6 dm, b = 4 dm, c = 5 dm. 
2) Vypočítejte objem čtyřbokého jehlanu se čtvercovou podstavou s délkou  
     hrany  3 dm a s výškou v = 3 dm (je tedy v krychli 3 dm x 3 dm x 3 dm). 
3) Vypočítejte objem kužele s průměrem podstavy 12 cm a výškou 8 cm. 
4) Vypočítej objem koule, která má poloměr 1,4 m. 
 
Vypočítané příklady (i s celým postupem) vyfoťte a pošlete na zs.chrenkova@seznam.cz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEMIE 

 

Milí deváťáci ,  

v minulých jedenácti týdnech jste si měli zapsat do sešitů (a naučit , že?) něco 

o přírodních látkách, léčivech a alkaloidech. Měli jsme ještě probrat drogy a 

enzymy – informace o tomto si však můžete zjistit na internetu. 

Mějte se zatím krásně  a opakujte si – doporučuji nevyhazovat sešity  

z 8. a z 9.třídy – budou se vám někdy hodit. 

Nováková Jana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA 

 

Všechny vás zdravím. Dnes si shrneme, co vše jste měli za dobu od března 

 do června zvládnout -napsat, spočítat, či odevzdat. Pracovali jste s tištěným 

zadáním. 

Zadání : 

1. Slunce – parametry, složení, vlastnosti 

2. Merkur- parametry složení, doba oběhu. 

3. Elektromotor – konstrukce, popis funkce 

4. Polovodiče – přechody PN 

5. Radioaktivita- radioaktivní prvky, historie, reakce. 

6. Transformátor – popis funkce, konstrukce ,vzorce pro výpočet. 

V únoru jsem Vám zadal témata referátů. Vypracované referáty mi můžete 

odevzdat na konzultaci. Přihlédnu k nim při hodnocení na vysvědčení.  

Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel 

řešení, kde jste si mohli ověřit své znalosti. Vypracované pracovní listy mi 

můžete donést do školy příští týden od 8.6.2020. Přihlédnu k nim při hodnocení 

na vysvědčení.  

Kdo příjde na konzultaci , také předloží provedené zápisy do sešitů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Ahoj milé děti. 

Tento týden máme shrnout vše co jsme během doby, kdy jste nechodili do školy 

dělali. Vše co jsem Vám posílal bylo opakování a vše se týkalo opakování témat, 

které jsme už dělali. 

 

Shrnutí:  

Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel řešení, kde 

jste si mohli ověřit své znalosti. 

1. Evropská unie – o EU jsme se mnohokrát bavili a také jsme si pouštěli různé 

informace, které jsou důležité vědět a proto jste si je měli ověřit v pracovních 

listech. 

2. Právo – právní odvětví – zákony – důležité téma a základní znalosti práva 

Vám v životě mnohokrát pomůžou.  

3. Základní lidská práva – při opakování si musíte uvědomit jednu podstatnou 

informaci, že všichni lidé jsou si rovni a mají stejná práva, ale i povinnosti 

 

Závěr:     Kdo se dostaví na konzultaci, tak si o všem  popovídáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

Ahoj milé děti. 

Tento týden máme shrnout vše co jsme během doby, kdy jste nechodili do školy 

dělali. Vše co jsem Vám posílal bylo opakování a vše se týkalo opakování témat, 

které jsme už dělali. 

 

Shrnutí:  

Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel řešení, kde 

jste si mohli ověřit své znalosti. 

Veškeré úkoly se týkají peněz a hospodaření. 

1. Osobní rozpočet – sestavení osobního rozpočtu a znalost jednotlivých 

druhů rozpočtu. 

2. Rodinný rozpočet- sestavení rodinného rozpočtu a znalost příjmů a 

výdajů. 

3. Platby – jednotlivé druhy plateb – hotovostní a bezhotovostní platby 

4. Finanční produkty – založení účtu, spoření, pojištění atd. 

5. Ochrana spotřebitele – znalosti o reklamaci zboží. 

6. Kurzy měn – znalost směnitelnosti měn – hlavně eura a koruny české. 

 

Závěr:  pokud se sejdeme tak si o jednotlivých otázkách 

popovídáme. 

 

Vše co jsme dělali využijete ve svém životě. Tak hodně štěstí. 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

 

Devítko, dějepravci, 

tento týden se zaměříme na shrnutí našich dosavadních znalostí z dějin 20. století. Mnoho 

bylo řečeno, mnoho uděláno, mnoho ne…  Je už pouze na vás, jestli a jak budete v bádání 

po moderních dějinách pokračovat. Věřím, že ano…    

Shrňme si tedy, co jsem po vás chtěl a jak měla probíhat naše komunikace: 

 chválím ty, kteří se mnou nějakým způsobem po celou dobu komunikovali (ony vědí, 

že dámy?) a samozřejmě, že přihlédnu k jejich aktivitě i v závěrečném hodnocení, 

ostatní by si měli sáhnout do svědomí, co pro to reálně udělali… (připomínám 

neodevzdané referáty do konce května) 

 v našem putování po novověkých dějinách jsme se dostali až na konec 2. světové 

války a nastínili jsme si budoucí vývoj (z logiky věci tak vyplývá, že jsme neměli 

možnost dodělat další témata, která by následovala – nicméně nemusíme být smutní, 

proběhlo mnoho projektových dní na různá témata dějin 2. poloviny 20. století, např. 

Osmičková výročí 1918/1938/1948/1968/1989, bipolární svět, ČSR v dobách 

komunismu, sametová revoluce ad.) 

 úkoly, které jsem vám zadával, si ponechejte, třeba se k nim někdy ještě vrátíte – 

jedná se o zajímavá témata 

 naučili jste se pracovat s různými druhy materiálů, moderními technikami a 

s moderními prameny, ukázali jsme si zajímavé zdroje informací a instituce, které se 

věnují výzkumu dějin 20. století, snad vám to bude k něčemu i v dalších letech studia, 

i když třeba nebude dějepravu na vašich SŠ mít 

 pokud byste chtěli zlepšit vaši známku z dějepisu, doneste do školy vypracované 

referáty, případně mi zašlete vyfocené/nascanované, co jste REÁLNĚ udělali 

(připomínám mail: alespavelka@seznam.cz)  

 

Věřím, že vám dějepis ukázal, jak zajímavá je lidská historie (národů, kultur, osobností, 

památek), jak zajímavé jsou dějiny jednotlivých kontinentů, jednotlivých zemí, včetně té 

naší – České republiky.  

Nezapomeňte, že člověk, který nezná svou historii, je nucen ji opakovat!  

 

mailto:alespavelka@seznam.cz


 

 

 

 



ZEMĚPIS 

 

Devítko, 

i v zeměpisu je potřeba bilancovat. Další úkoly již nedostanete.  

Z našich témat, která jsme po „dobu covidovou“ dělali, jsme nestihli tato: Služby a cestovní 

ruch + Propojenost světového hospodářství + Globální změny životního prostředí. Jedná 

se však o témata, která jsou součástí běžného denního života a jsou dobře dohledatelná i na 

internetu, popřípadě je o nich řeč i v médiích.  

V průběhu celého roku, pokud jsme měli možnost, jsme objevovali zajímavá témata, např. 

Obyvatelstvo a sídla, Politický zeměpis a Hospodářskou činnost… V době dálkové výuky 

jsme řešili taková témata jako Světové hospodářství, Zemědělství, Průmysl, Dopravu a 

spoje.  

Věřím, že i zeměpis se stal nedílnou součástí rozvoje vašich znalostí, rozšířil vaše obzory o 

dílčí témata a zaujal např. specifickými tématy jako Světový terorismus, Život ve favelách, 

Globalizovaný svět ad.  

 

Věřím, že vám zeměpis ukázal, jak pestrý je náš svět. Společně jste prošli obecným 

zeměpisem, regionální geografií, seznámili jste se s naší vlastí a děním na jednotlivých 

světadílech. Letos jsme se věnovali socioekonomickému zeměpisu… 

 

Přeji vám, ať se v životě neztratíte, ať už budete kdekoliv!  

Váš třídní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

Všechny vás zdravím. Dnes si shrneme, co vše jste měli za dobu od března 

 do června zvládnout -napsat, spočítat, či odevzdat. Pracovali jste s tištěným 

zadáním. 

Zadání : 

1. Šikana – projevy, následky 

2. Ochrana za mimořádných událostí – tel. čísla, druhy událostí 

3. Stres – příčiny vzniku 

4. Stres – metody zvládání stresu. 

 

Většinu úkolů jste dělali formou otázek a zápisu.  Vypracované pracovní listy mi 

můžete donést do školy příští týden od 8.6.2020. Přihlédnu k nim při hodnocení 

na vysvědčení.  

Kdo příjde na konzultaci , také předloží provedené zápisy do sešitů. 

 


