
Dějepis 

Hynek Vojtasík 
Úkoly pro práci doma 9. ročník na 30.3. - 3. 4. 2020: 
 

zapiš do sešitu: 

Zahraniční odboj Československa v II: světové válce 

Od jarních měsíců roku 1939 odešlo mnoho (zejména mladých) lidí do zahraničí, aby mohli 

bojovat proti Německu. 17. října 1939 vznikl v Paříži Československý národní výbor v čele s 

Edvardem Benešem, který se stal reprezentantem československé emigrace. Beneš se snažil, 

aby demokratické státy anulovaly Mnichovskou dohodu. 

 

Po pádu Francie se přesunul do Londýna, kde vznikla československá exilová vláda.   

Londýnské československé ministerstvo národní obrany provádělo řídící a organizační činnost 

jednak ve vztahu k odboji v protektorátu, jednak zastřešovalo zahraniční bojová uskupení 

československých vojenských jednotek. 

 

Komunistické zahraniční centrum odboje sídlilo v Moskvě. V jeho čele stáli Klement 

Gottwald, Rudolf Slánský, Ján Šverma a Václav Kopecký. [1] Od druhé poloviny roku 1941 

došlo k její aktivizaci, přičemž plnila podobné úkoly jako londýnská vláda, avšak její 

zaměření bylo na československé jednotky v Sovětském svazu a na československý domácí 

komunistický odboj proti okupaci. 

  

vypracuj do sešitu : 

- jak se Čechoslováci zapojili do války ve Velké Británii? 

- jak se Čechoslováci zapojili do války v Sovětském svazu? 

 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=8x3vWO-8hQc   
https://www.youtube.com/watch?v=_YaveiEatZE  

 

 

 

 

 

JČ pro 9.třídu 30.3.- 3.4.2020 
Mgr.Matylda Richterová 

 

1. Přečti si tento text :  
Malý princ je slavné dílo francouzského spisovatele A.de Saint-Exupéryho, 
jehož dalším koníčkem bylo létání. 
Za svůj nedlouhý život autor napsal 8 knih, ale zvláštní pohádka o chlapci z 
jiné planety je čtena asi nejvíc. 
Myšlenky, které v ní vyslovil, k nám promlouvají dodnes. 
Souhlasíte také, že správně vidíme jen srdcem ? 
 
Jedná se o 4 souvětí, pokus se určit, zda jde o souvětí PODŘADNÉ či 
SOUŘADNÉ. U podřadného souvětí urči druh vedlejších vět. 

https://www.youtube.com/watch?v=8x3vWO-8hQc
https://www.youtube.com/watch?v=_YaveiEatZE


(Pokud už si nepamatuješ hlavní rozdíl, připomeňme si, že v souvětí 
podřadném je jen JEDNA věta HLAVNÍ, ostatní jsou/je vedlejší.) 
A máme několik druhů VEDLEJŠÍCH vět : 
 

Druh vedlejší 

věty 

Otázka Spojky 

podřadicí 

Příklad 

Podmětná Kdo? Co? že, aby, kdo, 

co ... 

Kdo jinému jámu kopá, 

sám do ní padá. 

Přísudková Jaký? jako, jak, jaký 

... 

Sestra byla jedna z těch, 

kdo uměli hrát na housle. 

Předmětná Pádové 

otázky 

mimo 1. 

pád 

že, aby, jak ... Myslím si, že se jí to 

podaří. 

Přívlastková Jaký? 

Který? Čí? 

který, jenž, že 

... 

Petr je kamarád, který má 

rád zvířata. 

Doplňková Jak? 

Kterak? 

jak, jaký, jako 

... 

Zdá se mi, jako bych byl 

v ráji. 

Příslovečná 

místní 

Kde? 

Odkud? 

Kudy? 

Kam? 

kde, kam, 

odkud ... 

Šla tam, kde on stál. 



Příslovečná 

časová 

Kdy? když, jakmile, 

až ... 

Jakmile tam budu, dám ti 

znát. 

Příslovečná 

způsobová 

Jak? jak, jako, že ... Běžel, jak nejrychleji 

dovedl. 

Příslovečná 

účelová 

Proč? aby ... Chodím do školy, abych 

něco uměl. 

Příslovečná 

příčinná 

Proč? Z 

jaké 

příčiny? 

že, protože, 

poněvadž ... 

Chce tam být, protože to 

tam musí vidět. 

Příslovečná 

přípustková 

I přes 

jakou 

skutečnost

? 

ač, ačkoli, 

třebaže, 

přestože ... 

Ačkoli sněžilo, šli jsme 

na hřiště. 

Příslovečná 

podmínková 

Kdy? Za 

jaké 

podmínky? 

jestliže, kdyby, 

-li ... 

Kdybych tam byl, vyhráli 

bychom turnaj. 

Příslovečná 

měrová 

Jak hodně? takže, tak – že, 

více – než ... 

Odneste, co nejvíce 

můžete. 

 
 
 



2. Připomeneme si také obohacování slovní zásoby (tvoření dalších slov), a to 
ODVOZOVÁNÍM : 
(Určitě si vzpomínáte- je to přidání předpony nebo přípony, případně koncovky 
k základovému slovu.) 
 
Např.:  les, prales, lesní, zalesňování.. apod. 
 
Vytvoř další slova (alespoň 3 !) ODVOZOVÁNÍM (nejprve najdi základové 
slovo- slovotvorný základ !): 
 
 spisovatel, létání, promluvit, vidíme  
 
3. Připomeneme si i HOMONYMA (slova souzvučná, mají 2 i více významů). 
Najdi všechny VÝZNAMY : 
 
Např.: rys- zvíře i vlastnost (i výkres/práce vzniklý rýsováním) 
      
 dílo, kniha, pravý, stát, topit, závod 
 
4. Vzpomeňme ještě na Malého prince. Víš jakým způsobem opustil Zemi? 
Jaké je celkové poselství díla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní čin. IX. tř. 30.3. -3.4.2020                                     Rupec S. 

Práva zaměstnanců 

 

Práva zaměstnanců jsou dána zákoníkem práce 

 Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 

informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před 

jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 

 Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě 

život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 

nesplnění povinnosti zaměstnance. 

 Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a 

zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

  

https://zsbozp.vubp.cz/bozp-obecne/povinnosti-zamestnancu/169-prava-a-povinnosti-zamestnancu


Matematika IX.tř. – 30.3 – 3.4.2020                                    Rupec S. 

Goniometrické funkce 

 

 
 

 
  



 
 

 
Pokuste se do sešitu vypracovat úlohy 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 106/2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 30.3-3.4 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

 

1.OPAKOVÁNÍ Z MINULÉHO TÝDNE (přepsat a vyplit do sešitu): 

1. Co v ekologii znamená slovo predace? (uveď příklad z přírody) 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………............... 

2. Co je to parazitismus? (uveď příklad z přírody) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

3. Co znamená v ekologii slovo symbióza? (uveď příklad z přírody) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

4. Co znamená v ekologii slovo konzument? (uveď příklad z přírody) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

5. V nižších ročnících jste se učili o potravních řetězcích, např. mšice, části rostlin   

kobylka zelená  koroptev polní   jetřáb lesní – to znamená, že části rostlin a mšice jsou 

poravou od kobylky – ta je potravou od koroptve a nakonec  se koroptev stane potravou od 

jestřába. 

Tvým úkolem bude doplnit následující potravní řetězce: 

a) řasa (vodní – např. zelenivka)  plotice (sladkovodní ryba)  ………………………… 

b) ……………………….  mouchy  skokan zelený  …………………………. 

c)……………………….   žížala   kos 

d)semena šišek   

……………………………..  kuna 

 

zelené řasy 

 

Plotice 

 

 

2. EKOLOGICKÁ ROVNOVÁHA – nadpis do sešitu, zapsat novou látku 



Důležitým měřítkem složitosti společenstev nebo ekosystémů je biologická rozmanitost 

neboli biodiverzita. Nejčastěji bývá udávána jako počet druhů organizmů na určitém 

území (když znám vyčíslení biodiverzity (kolik a jakých druhů zde žije) – tak můžu určit jak 

je ekosystém složitý. 

Častým problémem přírodních ekosystému (tam kde nezasahuje člověk) bývá, zavlečení 

nepůvodních druhů organismů (invazivní druhy), které mohou rozvrátit původní vazby 

mezi organismy v ekosystému.  

Pro lepší pochopení (koukni na krátká video): 

https://www.youtube.com/watch?v=RyT8WAP5zpA 

https://www.youtube.com/watch?v=rX9xfuRGNtA 

 

 

                                                                                                      Vodní krysa aneb Nutrie říční 

– častý                     invazivní vodní druh, 

ničící vodní toky 

Nejsložitější ekosystémy: 

1. ekosystémy přirozeného lesa neovlivněného člověkem (ČR – Boubínský prales) 

2. ekosystém korálových útesů 

Podívej se na video o korálových útesech: https://www.youtube.com/watch?v=4a8vI0gmr28 

ÚKOL: Proč jsou korálové útesy tak důležité z hlediska zachování rovnováhy v oceánech? 

Odpověz do sešitu 

 

3. BIOMASA – nadpis do sešitu, zapsat další látku 

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak 

i živočichů. Biomasa může být dále využívána jako např. palivo apod., jedná se tedy o 

obnovitelný zdroj energie (stejně jako činnost větru, vody apod. – můžu dále využít a nikdy ji 

nevyčerpám, větrné elektrárny, vodní elektrárny).  

4. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – 

nadpis do sešitu, zapsat 

Člověk může využívat bohatství naší Země, může získávat energii z přírodních zdrojů (z 

vody, větru, ropy apod.), některé zdroje se mohou vyčerpat (ropa), ale jiné se neustále 

obnovují (vítr, voda).  

a) Obnovitelné přírodní zdroje energie: Obnovitelné energie jsou sluneční energie, větrná 

energie, vodní energie, geotermální energie, biomasa v podobě biopaliv a další zdroje 

jako např. energie přílivu – vždy se obnoví! 

b) Neobnovitelné přírodní zdroje energie: Typickými příklady neobnovitelných zdrojů 

energie jsou především fosilní paliva jako uhlí, ropa, zemní plyn a rašelina. Dále sem patří 

látky pro výrobu jaderné energie (uran, výhledově thorium), protože přirozené přírodní 

zásoby štěpných materiálů jsou také vyčerpatelné. 

https://www.youtube.com/watch?v=RyT8WAP5zpA
https://www.youtube.com/watch?v=rX9xfuRGNtA
https://www.youtube.com/watch?v=4a8vI0gmr28
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biopalivo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Energie_p%C5%99%C3%ADlivu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_energie


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk 9. třída  učební plán 30. 3. – 3. 4. 
Mgr. Leona Gierc 
 

Nauč se básničku: 
 

Liebe Schwester, komm zu mir. Milá sestro, pojď ke mně. 

Beide Hände reich ich dir.  Obě ruce podej mně. 

Zweimal hin, zweimal her,  Dvakrát tam, dvakrát sem, 

rundherum, das ist nich schwer. dokolečka, to není těžké. 

 

Dále si zopakujeme skloňování podstatných jmen – předložky s 3. pádem. 

 

1. pád der die das 

2. pád des der des 

3. pád dem der dem 

4. pád den die das 

 

 

 

  

     
  

 

Různá cvičení na doplňování 

předložek a správných členů jsme už několikrát dělali, tak by to pro tebe 

neměl být problém.  
 

 

Předložky se 3. pádem 
aus bei mit nach von zu 

z, ze u, při s, se do od k, ke 

Doplň předložku: (Podstatná jména rodu mužského) 

ze skříně  dem Schrank  u otce  dem Vater 

u otce  dem Vater  od bratra  dem Bruder 

se psem   dem Hund  ze skříně  dem Schrank 

od bratra  dem Bruder  k učiteli  dem Lehrer 

k učiteli  dem Lehrer  se psem  dem Hund 

Doplň předložku: (Podstatná jména rodu ženského) 

ze školy  der Schule  s kočkou  der Katze 

u matky  der Mutter  k tetě  der Tante 

s kočkou   der Katze  od sestry  der Schwester 

od sestry  der Schwester  ze školy  der Schule 

k tetě  der Tante  u matky  der Mutter 



 

 

 

Doplň člen ve 3. pádu Doplň člen ve 3. pádu 

1. ze skříně aus  Schrank 1. od sestry von  Schwester 

2. od sestry von  Schwester 2. s učitelem mit  Lehrer 

3. s knihou mit  Buch 3. k tetě zu  Tante 

4. u matky bei   Mutter 4. u postele bei  Bett 

5. od učitele von  Lehrer 5. od matky von  Mutter 

6. k tetě zu  Tante 6. ze skříně aus  Schrank 

7. se psem mit  Hund 7. s kočkou mit  Katze 

8. u postele bei  Bett 8. od dítěte von  Kind 

9. ze školy aus  Schule 9. ze školy aus  Schule 

10. k dívce zu  Mädchen 10. u otce bei  Vater 
 
 

Doplň předložku a člen  Doplň předložku a člen  

1. u učitele   Lehrer 1. u sestry   Tante 

2. s kočkou   Katze 2. od dítěte   Kind 

3. od dítěte   Kind 3. s bratrem   Bruder 

4. k tetě   Tante 4. k posteli   Bett 

5. z domu   Haus 5. ze školy   Schule 

6. od sestry   Schwester 6. s otcem   Vater 

7. se psem   Hund 7. u kočky   Katze 

8. u matky   Mutter 8. k dítěti   Kind 

9. k dívce   Mädchen 9. ze stolu   Tisch 

10 ze skříně   Schrank 10. od matky   Mutter 
    

Doplň předložku: (Podstatná jména rodu středního) 

z domu  dem Haus   od dítěte  dem Kind 

u postele  dem Bett  k dívce  dem Mädchen 

s knihou   dem Buch  u postele  dem Bett 

od dítěte  dem Kind  z domu  dem Haus 

k dívce  dem Mädchen  s knihou  dem Buch 

Doplň předložku: (Der, die, das) 

od dítěte  dem Kind   k tetě  der Tante 

s matkou  der Mutter  se psem  dem Hund 

u otce   dem Vater  od dívky  dem Mädchen 

ze školy  der Schule  u matky  der Mutter 

k dívce  dem 

Mädchen 

 

z domu  

dem Haus 



CHEMIE  
 

BIOKATALYZÁTORY 

Přepíš do sešitu 

 Několik otázek na úvod (PLÁN): 

1. Co je katalyzátor? 

2. K čemu katalyzátory využíváme? 

3. Čím je specifický biokatalyzátor? 

4. Kde působí? 

Pokud neznáš odpovědi, použij nápovědu na dalších třech snímcích. 

 

Přepíš do sešitu (bez obrázků) 

a)katalyzátor v užším smyslu slova auto – výfukové plyny 

 
b)katalyzátor obecně:  reakce – rychlost 

A + B + Kat       Komplex        C + Kat 

c)biokatalyzátor 

 
 V živém organismu probíhá velké množství chemických reakcí. Jejich 

průběh je usměrňován biokatalyzátory. Bez biokatalyzátorů by nemohl 

existovat žádný živočich ani rostlina. 

 Soubor reakcí v organismu = metabolismus (látková výměna). 

Chemie,  9 tř. 

týden: 30.3-3.4. 

Yauheni Tarasiuk 

 



 Biokatalyzátor = enzym 

 Kromě enzymů pomáhají při reakcích v organismu také hormony a 

vitamíny. 

ENZYMY 

1. látky bílkovinné povahy 

2. tvoří si je buňky 

3. katalyzují všechny reakce v organismech 

4. každý enzym působí jen na jednu látku nebo skupinu velmi podobných 

sloučenin (teorie zámku a klíče) 

5. vysoká teplota enzymy ničí 

Příklady enzymů: 

1. Lipáza – enzym, který pomáhá při štěpení tuků 

 
2. lidská amyláza ze slin – pomáhá štěpit škrob 

 
 

Některé výroby (tzv. biotechnologie) využívají enzymy produkované 

bakteriemi, kvasinkami a plísněmi: 

-výroba piva, vína, lihu 

-výroba octa 

-výroba kyseliny citronové 

-výroba antibiotik 

-výroba kysaných mléčných produktů 

-pekařství – droždí 

-enzymatické prací prášky 

 Víš z čeho a jak se vyrábí pivo? 

 Co je to droždí? Jak funguje? 

 



OPAKOVÁNÍ 

Přepíš do sešitu 

1. PRAVIDLA BEZPEČNÉHO ZACHÁZENÍ S CHEMICKÝMI 

LÁTKAMI 
Má-li chemická látka některou nebezpečnou vlastnost, musí být na obalu 

zvláštní označení, tzv. symbol nebezpečnosti. 

 
Některé piktogramy označující nebezpečnou Vlastnost 

 
Úkol č.2 

Doplň značky: 

zinek..... síra..... uhlík..... olovo...... krypton..... vanad..... železo..... jod...... 

kyslík..... sodík..... brom..... zlato..... hliník..... nikl...... osmium..... dusík..... 

 

Úkol č.3 

Ke značkám napiš názvy prvků: 

F............................ Li.............................. P................................ 

Ag........................ 

Cl............................. Mn.......................... H................................ 

He....................... 

As............................. Pt............................. Cu.............…........ 

Ti............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 9. třída: 

Mgr. David Otipka 
Od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 

 

I. Nová látka budoucí časy( veškeré použití, will, going to,přítomný čas průběhový 

ad.) žáci opakují znalosti získané z předešlých let , učí se kombinovat různé 

použití budoucího času v angličtině.  

II. 1) procvičování fráze going to 

a)Slovní zásoba : přepiš do sešitu(výslovnost si zkontroluj na překladači 

google) 

 

anglicky výslovnost česky 

have hev mít 

buy baj koupit 

call kol Volat, zavolat 

miss mis Propást, zameškat 

go gou jít 

laugh laf Smát se 

spend spend Strávit, utratit 

eat ít jíst 

take tejk vzít 

jump džamp skákat 

build bild postavit 

fall fol padat 

win vin Zvítězit,vyhrát 

find fajnd najít 

lose luz ztratit 

be bí být 

rain rejn pršet 

bake bejk péct 

break brejk Rozbít,zlomit 

burn bern Hořet, popálit 

 

 



b) Za pomocí slov v rámečku a vzoru doplň věty a přepiš do sešitu(s překladem) 

  

  



c) přeložte tyto věty: 

Budu tančit_______________________________________________ 

Ona bude vařit____________________________________________ 

Budou psát ten dopis_______________________________________ 

Pojedou do Anglie_________________________________________ 

Petr se bude dívat na televizi_________________________________ 

 

d) Vytvoř otázky s těchto vět: 

I´m going to sing___________________________________________ 

She´s going to eat sushi______________________________________ 

They´re going to read the book_________________________________ 

I´m going to visit my grandpa__________________________________ 

We´re going to buy a new car_________________________________ 

 

e)  Dejte věty do správného pořadí: 

 

 going to he music listen._________________________________________ 

 newspaper John read going to_____________________________________ 

 my parents to going in work the garden______________________________ 

 Live Prague in Going Lucy to_______________________________________ 

  I study going to English___________________________________________ 

 

f). Doplňte správný záporný tvar do věty: 

Henry__________going to fotbal. 

 My parents_________going to buy a new house. 

 I _________going to do homework. 

 We________going to learn French. 

He ________going to swim there. 

Znovu si přečtěte gramatiku going to z minulých hodin nebo je naleznete na 

www.helpforenglish.cz,. Příště budeme procvičovat druhou možnost tvorby budoucího času 

formou will a zaměříme se na jejich kombinované použití.  

 

 

 

http://www.helpforenglish.cz/


Pokyny k práci do předmětu informatika: 

Mgr. David Otipka 
Od 30.3.-3.4. 2020 

 
1. Z internetu zjistěte následující informace: webový prostor a poskytovatelé webového 

prostoru, přepište do sešitu 

2. Základy vyhledávání na internetu a hodnocení informačních zdrojů 

Vypište pravidla pro hodnocení informačních zdrojů do sešitu 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis  
Jiří Šebesta  

Od 30.3.-3.4. 2020 

 
Opakování - politický zeměpis učebnice str. 18-23. 

 

 



 

 
Nové učivo 

Spotřební průmysl, dřevozpracující až další odvětví spotřeb. průmyslu, učebnice 

str. 61-64. 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví IX 

Jiří Šebesta 
Od 30.3 do 3.4 

Psychohygiena - životní podmínky - civilizační choroby - stres. 

 



 

 

 



 

 

 

 
Odpovědi si napiš do sešitu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika IX 

Jiří Šebesta 
Od 30.3 do 3.4 

 



 
 

 

 

 

 



Výchova k občanství IX 

Jiří Šebesta 
Od 30.3 do 3.4

 



 
 

 

 

 



Finanční gramotnost IX 

Jiří Šebesta 
Od 30.3 do 3.4

 



 



 


