
STUDIJNÍ OPORA PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU (6. 4. – 8. 4. 2020) 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

 

VELIKONOČNÍ ČESKÝ JAZYK 

 

 Tento týden bude vašim úkolem jednoduchá práce s textem. Přečtěte si následující text 

a odpovězte na otázky pod ním. Odpovědi si zapište do sešitu nebo mi pošlete 

emailem. 

 

 V tomto nebo i příštím týdnu si pusťte některý (nebo i všechny) z těchto filmů, 

všechny jsou o životě Ježíše Krista. Nejnovější je film Umučení Krista (USA, 2004) – 

první odkaz, možná máte možnost si stáhnout dabované, zkuste si najít, mohlo by se 

vám to líbit – film je o posledních hodinách Ježíšova života.  

 

https://www.zkouknito.cz/video_177218_umuceni-krista-cz-tit-cely-film  - Umučení 

Krista (USA, 2004) 

https://www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk    - Ježíš (USA, 1979) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiy

wG4V3lPTMRY0&index=1     - Ježíš – království bez hranic 

 

 

 A jedno krátké pravopisné velikonoční cvičení: 

 

Doplňte správně i/y: 

vel_konočn_  zv_k_, nesm_te, mrač_t, j_nak, Zelen_ čtvrtek, mus_te, om_t se, 

nebudete nemocn_, hospod_ně, mus_,v_chodem, smet_, blech_, na kř_žovatku, v 

dnešn_ době, j_me, pro zdrav_, Velk_ pátek, l_dé se chod_l_ m_t do potoka, chorob_ 

se v_h_bal_, n_c, nej_me, na B_lou sobotu, z ohořel_ch dř_vek, kř_žek, pole b_lo, 

doma se ukl_zelo a b_l_lo, mazance a beránc_ se pekl_, pomlázky se pletl_, 

Vel_konočn_ ponděl_, za omlazen_, dávaj_, krasl_ce 

https://www.zkouknito.cz/video_177218_umuceni-krista-cz-tit-cely-film
https://www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lPTMRY0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lPTMRY0&index=1


Práce s textem (přečtěte si text a odpovězte na otázky pod ním) 

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané Svátky jara. Tyto svátky 

bývaly v minulosti významnější než Vánoce. V některých zemích je tomu tak i dnes (Francie, 

Německo). V naší zemi stejná důležitost zůstala jen v některých oblastech, například na 

Moravském Slovácku. Ale i v současné době se tento svátek v rodinách traduje aspoň v 

minimální míře, tj. v podobě „obchůzky s pomlázkou (tatarem, mrskačkou,…)“ po 

příbuzných či známých.  

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou spojené s památkou umučení 

a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání.  

Silnou tradici měly Velikonoce již v době předkřesťanské. Prapůvodně tento svátek souvisel 

se svátkem nomádských pastýřů a byl spojen s obětováním mladých zvířat, především 

beránka. Měl pravděpodobně návaznost na sedmidenní svátek Pesach, kterým si Židé 

připomínali vysvobození z egyptského zajetí.  

Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto 

způsobem stanovená neděle může být mezi 22. březnem a 25. dubnem.  

Pašijový týden – je to poslední týden před Velikonocemi.  

Modré pondělí, Žluté úterý – v tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo (uklízelo).  

Škaredá středa – tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.  

Zelený čtvrtek – název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. 

Tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, šťovík, 

mladá kopřiva apod.), aby byl člověk po celý rok zdráv. Zvyk měl poměrně reálný základ. Na 

jaře je totiž nutné dostat do těla vitamíny a ty jsou obsaženy právě v zelených jídlech.  

Velký pátek – je to den ukřižování Krista, dne hlubokého smutku, kdy se konaly mše a při 

bohoslužbě v katolických kostelech se pouze zpívalo a četly texty.  

Bílá sobota – v mnohých krajích bývalo zvykem v tento den světit oheň před kostelem. Od 

tohoto ohně se zapálila velká Velikonoční svíce (Paškál) a pomocí ní se oheň obřadně přenesl 

do kostela.  

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – je to den Zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí 

velikonoční svátky, končí půst.  

Velikonoční pondělí – k tomuto dni se žádné důležité liturgické úkony nevážou, o to 

významnější je z hlediska zvyků.  

České Velikonoce charakterizuje živá tradice – „velikonoční pomlázka“. Je to obyčej, kdy 

chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami. 

Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou dívky a ženy, 

aby byl zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka. [1]  

 



Otázky k textu (odpovězte a zapište do sešitu): 

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem, či nikoli:  

1.1 Velikonoce jsou nazývány Svátky jara. ANO – NE  

1.2 V současné době jsou u nás Velikonoce významnější svátky než Vánoce. ANO – NE  

1.3 Velikonoce jsou spjaty s osobou Ježíše Krista. ANO – NE  

1.4 Velikonoce vznikly v době křesťanské. ANO – NE  

1.5 Velikonoce byly spojeny jedině s obětováním beránka. ANO – NE  

1.6 Sedmitýdenní svátek připomínající vysvobození Židů z egyptského zajetí se jmenuje 

Pesach. ANO – NE  

1.7 Každým rokem se Velikonoce slaví ve stejný den. ANO – NE  

1.8 První týden po Velikonocích se nazývá Pašijový týden. ANO – NE  

1.9 Ježíš Kristus byl ukřižován v pondělí. ANO – NE  

1.10 Na Zelený čtvrtek máme jíst zelené jídlo kvůli vitamínům. ANO – NE  

1.11 Na Škaredou středu se musíme všichni mračit. ANO – NE  

1.12 Velikonoční pondělí je den Zmrtvýchvstání Krista. ANO – NE  

1.13 Velikonoční nedělí končí doba půstu. ANO – NE  

1.14 V pašijovém týdnu se dva dny uklízelo. ANO – NE  

1.15 Tradicí v české republice je velikonoční pomlázka. ANO – NE  

1.16 Odměnou za pomlázku jsou velikonoční zajíčci. ANO – NE 

 

 

MATEMATIKA 

 

Dobrý den!  

Je před Velikonocemi. Takže dnes jen hodně krátká matematika. 

  

Nejdřív kontrola výsledků domácího úkolu. 



vs = √32 + 42                                S = a2 + 2 · a · vs  

vs = √9 + 16                                 S = 62 + 2 · 6 · 5 cm2 

vs = √25                                         S = 36 + 60 cm2  

vs = 5 cm                                        S = 96 cm2 

 

A teď nové učivo. Stačí vám vědět, že když byste z dřevěné krychle chtěli 

vyrobit jehlan, musíte odřezat a vyhodit 2/3 dřeva. A zůstal by vám jehlan, který 

by vážil 1/3 původní váhy krychle. Stačí si pamatovat, že vezmete podstavu, 

v tomto případě čtverec (S = a2) a vynásobíte výškou jehlanu a vše vydělíte 3. 

Je to jednodušší než výpočet povrchu. Nezapomeňte, že objem je v krychlových 

jednotkách! 

 
Do sešitu si napište nadpis a opište 

vzorec.  
 

 

Zkusíme si to u jehlanu z domácího úkolu. Máme malou pyramidu z papíru ve 

tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu. Jaký bude její objem, když její hrana 

má délku 6 cm a pyramida je vysoká 4 cm? 

a = 6 cm 

v = 4 cm 

V = 
𝟏

𝟑
 · Sp · v       Protože podstavou je čtverec, spočtu Sp jako S čtverce, Sp = 

a2 

V = 
𝟏

𝟑
 · a2 · v 

V = 
𝟏

𝟑
 · 62· 4 cm3 

V = 
𝟏

𝟑
 · 36· 4 cm3       Můžu vynásobit a vydělit třemi. Nebo rovnou zkrátit. 

V = 12 · 4 cm3 

V = 48 cm3 



 

 
Příště budeme vše znovu opakovat. Dostanete dobrovolný domácí úkol s velikonočním 
tématem. Zkuste 
Pokud chcete, pošlete mi řešení na zs.chrenkova@seznam.cz 

 

 

Velikonoční úlohy 
1) Martin pletl pomlázky z 8 proutků, Tomáš z 9 proutků. Martin upletl 3 

pomlázky za 2h 45min a Tomáš upletl 4 pomlázky za 3h 56min. Který z 

chlapců upletl 1 pomlázku rychleji a o kolik minut?  

 

2) Martina chce obarvit na Velikonoce 60 vajíček. Pětina bude žlutých, 

čtvrtina modrých, dvě šestiny zelených, jedna dvanáctina červených. Kolik 

vajíček jí zbylo na fialovou barvu? 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

Milí žáci, v této době karantény se opatrujte a buďte na sebe opatrní. Přeji Vám mnoho štěstí 

a zdraví. Zasílám Vám tyto úkoly pro následující období. 

1. Chtěl bych se dozvědět, jak se vám daří u samostudia. Rozumím tomu, že anglický 

jazyk (AJ)  není jednoduchý. Proto napište mi prosím do mailu, co vám jde nebo nejde 

v AJ při samostudiu, co bylo nejasné v předchozích pracovních podkladech.  

evzen.tarasjuk@seznam.cz 

2. Protože se nám blíží Velikonoce (Easter), dneska  budeme málo tomu věnovat. 

Pár anglických výrazů a slovíček, které by se vám při vysvětlování mohly hodit: 

 Braided whip made from pussywillow twigs - pomlázka (doslovný překlad: 

zdobený bič vyrobený z vrbových proutků) 

 Hand painted or otherwise decorated egg - kraslice (ručně nebo jinak zdobené 

vajíčko) 

 On Easter Monday boys go caroling and symbolically whip girls on the 

bottom. Na Velikonoční pondělí chlapci chodí koledovat a symbolicky dívkám 

naplácají na zadek. 

 People believe young willow twigs bring health and youth to any girl who is 

whipped with them. Lidé věří, že mladé vrbové větvičky přinesou zdraví a mládí 

každé dívce, která je jimi vyšlehána. 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


3. Přečti si a zopakuj slovíčka z tématu Easter. Pokud nějaké slovíčko nevíš, přepiš ho do 

slovníčku a se nauč.  

 

4. Poslouchej a zazpívej písníčku Easter Song. Všimni na titulky.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=qvd78BKFOf0&feature=emb_logo 

 

5. Podívej se na video Easter in Britain. Snaž se pochopit, co nejvíce. Všimni na titulky. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=onFF6NVwEeU&feature=emb_logo 

 

6. Vyplní test, jak jsi správně pochopil video. Naběhne otázka ve videu, na kterou musíš 

odpovědět. 

https://en.islcollective.com/video-lessons/easter-britain 

 

7. Pro zábavu, kdo chce něco navíc! BEST Magic Show in the world. Moc tě pobaví a 
přikvapí! Zapni si na titulky. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gurg64h04C4 
 
 
 

 Easter  Velikonoce  Christian [ˈkrɪstʃən]  křesťanský  

 bunny  zajíček  holiday  svátek 

 basket  košík 
 resurrection 

[ˌrezəˈrekʃən]  
 zmrtvýchvstání  

 eggs  vajíčka  crucifixion [ˌkruːsɪˈfɪkʃən]   ukřižování 

 cross  kříž  New Testament  Nový zákon 

 fertility  plodnost  Lent [lent] 
 období půstu (40 dní před 

V.)  

 fast  postít se  prayer  modlení 

 lamb  beránek  moveable feast   pohyblivý svátek 

 carol 
 koleda, zpívat 

koledy 
 full moon  úplněk 

 bun  buchta  willow  vrba 

 Easter egg 

hunt  
 hon za vajíčky   Ash Wednesday  Popeleční středa 

 decorate  zdobit  Maundy Thursday   Zelený čtvrtek 

 painted egg   malované vajíčko  Good Friday  Velký pátek 

 religious  náboženský  Easter Monday  Velikonoční pondělí  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=qvd78BKFOf0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=onFF6NVwEeU&feature=emb_logo
https://en.islcollective.com/video-lessons/easter-britain
https://www.youtube.com/watch?v=Gurg64h04C4


 
Přeji hodně radosti, štěstí a sluníčka k Velikonocům! 

PS: Stay blessed, be happy and have a wonderful Easter! 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Devítko, 

jelikož se blíží Velikonoce, nabízí se zopakovat, co jste se již o tomto tématu dříve dozvěděli. 

Nejprve ale kontrola úkolu, už jsme to řešili: 

 

Bilde Sätze im Perfekt (Vytvoř věty v perfektu – složeném minulém čase): 

VZPOMEŇTE, CO JSME SI ŘÍKALI O SLOVESECH TYPU: A – B – A, A –B – B, A 

– B – C  

http://www.nemeckagramatika.wz.cz/silnaanepravidelnaslovesa.htm 

 

ich – fahren – nach Prag   Ich bin nach Prag gefahren. 

am Abend – er – zu Hause helfen  Am Abend hat er zu Hause geholfen. (změna 

kmen. sam.) 

er – singen – ganz leise   Er hat ganz leise gesungen. (změna kmen. sam.) 

wir – kommen – spät – in die Schule  Wir sind in die Schule spät gekommen. 

zum Mittagessen – ihr – essen – was  Was habt ihr zum Mittagessen gegesen? 

in der Schule – du – trinken – Cola  Du hast in der Schule Cola getrunken. (změna 

kmen. sam.) 

sie – zum Geburtstag – viele Geschenke – bekommen Sie hat zum Geburtstag viele 

Geschenke bekommen.  

 

OSTERN (VELIKONOCE) 

 

Velikonoce podle J. W. von Goetha (německého spisovatele) – pro zajímavost 

V tento den vždy Goethe poschovával vejce na své zahradě a pozval děti svých velkých 

kolegů – spisovatelů Ch. M. Wielanda a J. G. Herdere, aby je hledaly. Tímto způsobem 

Goethe zvyk hledání vajíček zpopularizoval… 

http://www.nemeckagramatika.wz.cz/silnaanepravidelnaslovesa.htm


1. Přeložte do češtiny, do němčiny (napište si): 

das Frühlingsfest –     beránek –  

das Osterbrauch –     pomlázka –  

das Osterei -       barvy –  

das Osterbrot –     velikonoční vajíčka –  

das Osterlämmchen –     mazanec – 

das Band –      sladkosti –  

die Osterrute –     schovat –  

der Osterkranz –     koleda –  

       velikonoční zajíc –  

       květina –  

       kuře –  

       zpívat – 

 

2. Co k sobě patří? Spojte… (opět do sešitu) 

zu Ostern     Bílá sobota 

der Karfreitag     Velikonoční neděle 

der Ostermontag    o Velikonocích 

ein bewebliches Fest    Zelený čtvrtek 

der Gründonnerstag    Velký pátek 

der Ostersonntag    Velikonoční pondělí 

der Karsamstag    pohyblivý svátek 

 

3. Doplň do textu slova, pokus se přeložit (přepiš, doplň do sešitu):  

 

das Osterbrot , den Osterkränzen, ein Frühlingsfest, Ostermontag, Ostereier, der Osterhase, 

Bänder (das Band), den Osterruten, das Osterlämmchen, die Osterbräuche 

 



Ostern ist ………………………………………. Die Christen feiern zu Ostern die 

Auferstehung von Jesus Christus aus seinem Grab. 

Zu Ostern gehören auch …………………………….. Am ……………………….. gehen die 

Jungen von Haus zu Haus und schlagen die Mädchen mit 

……………………………… Dafür bekommen sie von ihnen geschmückte gekochte 

…………………………….. oder bunte ……………………….. 

In Deutschland bringt ………………………….. bunt gemalte Eier und versteckt sie im 

Garten. Die Kinder müssen die Eier suchen. 

Zu Ostern schmückt man die Wohnungen mit ………………………… und Ostereiern. Auf 

dem Tisch dürfen nicht ………………………………… und 

……………………………fehlen. 

 

die Christen = křesťané, die Auferstehung = zmrtvýchvstání, vzkříšení, das Grab = hrob, 

verstecken = schovávat, schmücken = zdobit 

 

A nakonec, pohádka!  Frohe Ostern, meine liebe Schüler!   

https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-velikonoce-5e44245e4908cf0125158174 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Opakování zákonů 

 

Přečti si pozorně novinový článek a urči kdo se dopustil protiprávního jednání a jakého 

 

Dne 6.9.2018 se šestnáctiletý P.A. dopustil společně se skupinou svých nezletilých kamarádů M.M.a 

D.C. krádeže v obchodě Albert. Ukradli alkohol který poté společně vypili. V obchodě napadli fyzicky 

ochranku a způsobili těžkou újmu na zdraví.   

Při vyšetřování vyšlo najevo, že z obchodu odjeli autobusem, kde uráželi slovně řidiče. Po výstupu 

z autobusu vykradli dvě auta a potkali dvacetiletého D.U. , který jim vyměnil za alkohol drogy. 

Mezitím se ke skupině přidal třináctiletý V.A. bratr P.A., kterému jedna dívka ze skupiny nabídla drogy 

i alkohol. 

Skupiny posilněna drogou, ale i alkoholem rozbila dvě výlohy a šli na diskotéku.  

 

https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-velikonoce-5e44245e4908cf0125158174


Zapiš jakého protiprávního jednání se dopustil: 

 

P.A. –  

M.M. –  

D.C. –  

D.U. – 

V.A.-   

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

Ahoj moje devítko, 

další týden utekl jako voda. Jak se vám podařil váš strukturovaný životopis, podle návodu to 

jistě byla úplná hračka!  Blíží se Velikonoce, tak se pokusíme tvořit – ti, kteří budou mít 

odvahu, pravděpodobně to budou spíš kluci, mohou vyrazit do přírody a sehnat „materiál“. O 

co jde? 

Vyzkoušíme si uplést pomlázku (karabáč, tatar,…). Dá se plést z mnoha prutů – my 

vyzkoušíme plést ze šesti. Pokud by holky nechtěly, mohou vyrobit malovanou kraslici 

z papíru (ovál + malba – jako dekorace) 

Co budeme potřebovat? 

1. několik mladých proutků – ideálně 10 (třeba vrbových, dostatečně ohebných a ne tlustých, 

špatně by se pletly) 

2. nůž, nůžky 

3. provázek, motouz 

4. chuť se naučit něco nového  

5. trpělivost  

A jak na to?  



 

 

Je možné, že se to někomu bude lépe plést „na živo“. Přikládám tedy i videonávod, 

najdete jich mnoho, většinou se plete z osmi proutků.  

https://www.youtube.com/watch?v=y9XsitrSsIs (z osmi, pak ze šesti) 

 

Dejte mi pak vědět, jak se vám pomlázka povedla!  Hezké Velikonoce všem! 

 

CHEMIE 

 

V minulém týdnu jsem vám omylem poslala i učivo pro další týden , takže si opakujte a 

pilně se učte. Tady máte stručnou tabulečku . 

 

skupina 

sacharidů 

název 

sacharidu 

jiný název výskyt  vzoreček 

monosacharidy fruktosa  ovocný cukr ovoce, med C6H12O6 

https://www.youtube.com/watch?v=y9XsitrSsIs


glukosa  hroznový cukr ovoce, krev 

disacharidy sacharosa   řepný cukr cukrová řepa, cukrová 

třtina 

C12H22O11 

maltosa sladový cukr obilí 

polysacharidy škrob  brambory, rýže, obilí (C6H10O5)n 

celulosa  bavlník, len, konopí, 

dřevo 

 

 

Co jsme si ještě nenapsali k učivu SACHARIDY: -tak si dopiš, že: 

 

- Jsou to látky rostlinného původu 

- Jsou zdrojem energie 

 

Za domácí úkol se podívej na internetu, jak vypadá cukrová řepa a cukrová třtina.  

 

 
Na mail zs.novakovajana@seznam.cz mi napište, jestli všemu rozumíte . Aspoň budu mít 

přehled, kdo se tu podívá . Mějte se hezky a ať to všechno dobře dopadne  

 

 

 

PŘÍRODOPIS 

 

Moji milí a pilní žáčci, zdravím vás – tento týden si zopakujeme, co jsme se spolu na dálku 
naučili  Tentokrát vám správné řešení nenapíšu, zkuste sami – zopakujte si z minulých 
týdnů, pokud nebudete vědět, správné doplnění se dozvíte v dalším týdnu. 

OPAKOVÁNÍ – přírodní zdroje, katastrofy 

Doplň: 

1) přírodní zdroje 

- Přírodní zdroje dělíme na 1)………………………………….a 

2)…………………………………………., 

- reprodukce ryb v mořích a oceánech patří mezi zdroje 

…………………………………………, 

- přírodní zdroje nerostného původu, např. ložiska hospodářsky využitelného nerostu     

   zlata, stříbra, mědi aj. patří mezi zdroje 

……………………………………………………..…………., 

- uveď příklad obnovitelné energie geotermální: 

…………………………………………………….., 
- hmota živočišného a rostlinného původu se nazývá 

………………………………………………., 

- v USA ve státě Texas je největší 

…………………………………………………elektrárna na světě, 

- Tři soutěsky v Číně je největší 

……………………………..…………………….elektrárna na světě, 

mailto:zs.novakovajana@seznam.cz


- vyjmenuj elektrárny šetrné k životnímu 

prostředí:…………………………………………………… 

 

2) Katastrofy 

- katastrofa je událost, kterou mohou způsobit 

…………………….nebo…………….……………., 

- podle toho, kdo je způsobil, dělíme katastrofy na 

………………………nebo……………………, 

- živelné pohromy patří mezi katastrofy ……………………………………….., 

 

U následujících pojmů doplň, o jakou katastrofu se jedná: 

a) Sopečná erupce………………………………………………………… 

b) Sluneční erupce………………………………………………………… 

c) Teroristický útok ……………………………………………………… 

d) Tornádo ………………………………………………………………….. 

e) Jaderná katastrofa……………………………………………………. 

f) Tsunami …………………………………………………………………… 

g) Blizard ……………………………………………………………………… 

h) Letecká nehoda………………………………………………………… 

i) Hladomor ………………………………………………………………… 

j) Ekologická katastrofa……………………………………………….. 

k) Pandemie koronaviru ………………………………………………. 

l) Válka ……………………………………………………………………….. 

   

Na jeden příběh přírodní katastrofy se můžete také podívat v televizi hned 

v pondělí 6. 4. na Čt2 ve 20 hodin – Atlantida: Důkaz (opakování 7.4. Čt2 

v 13:05). 

HEZKÉ VELIKONOCE! 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

Opakování:  

 

1. Vyhledej a zapiš do tabulky kursy měny k naší koruně a procvič si vlajky a 
pokud neznáš mezinárodní zkratku státu vyhledej 

Příklad – 1 euro – 26,30 kč (pokračuj v tabulce v prvním sloupci) 

2. Ve druhém sloupci napiš kolik zaplatíš v dané měně za nákup v potravinách, 
když cena nákupu v korunách bude 856 korun. 

Příklad – 856 : 26,30 (kurz eura) = 32,54 eura 

 



EUR 1   

USD 1   

GBP 1   

CHF 1   

PLN 1   

AUD 1   

CAD 1   

NOK 1   

SEK 1   

DKK 1   

HUF 100   

HRK 1   

BGN 1   

RUB 
   

 

 

FYZIKA 

 

Téma:            Opakování Slunce      

 

Slunce je na denní obloze velmi jasné těleso, které se nedoporučuje pozorovat  
       nechráněným okem. Delší pozorování by mohlo vést k poškození zraku.  

       Slunce je svým tvarem téměř dokonalá koule. 

      Jeho hmotnost je 330 000 krát větší než hmotnost Země. 



            Je staré přibližně 4 a půl miliardy let. Je to tedy hvězda středního věku.    
            Bude svítit ještě asi 5- 7 miliard let 
            Neustále vyrábí ohromné množství energie. Na Zemi dopadá pouze asi 45 miliardtin. 
          Teplota na povrchu Slunce je přibližně 6000°C. 

            Otáčí se kolem své osy (podobně jako Země).                
            Země je vzdálena od Slunce asi 150 milionů kilometrů.  
            Jde tedy o hvězdu Zemi nejbližší. 
            Sluneční světlo letí k Zemi 8 minut a 19 sekund.  
 
           Zapiš si do sešitu: 

             
 

 

 
 

Zapiš si otázky do sešitu a odpověz na ně :  

1. Co je to Slunce ? 

2. Jak dlouho k nám na Zemi letí světlo ze Slunce? 

3. Jak daleko je Slunce od Země ? 

4. Jaká je teplota na Slunci ? 

5. Jak je Slunce  staré ? 

6. Jaká je teplota jádra ? 
 

Řešení : 

1. Slunce je hvězda. 

2. 8 min a 19 sekund 

3. 150 000 000 km 

4. 6 000 
o 
C 

5. 4,6 miliardy let 

6. 10 000 000 
o 
C 

 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

• Stáří:     4,6 miliard let 
• Velikost - průměr:    1,4 milionů km 

• Perioda otáčení:    27 dní 
• Vzdálenost od Země:   8,3 světelné minut, 150 milionů km    
• Teplota jádra:     10 milionů stupňů 

• Termonukleární reakce:  přeměna vodíku na helium 

• Zánik:      bílý trpaslík 

 

 

 

 

 

 

• Slunce je obyčejná hvězda, výjimečné je jenom tím, že je k nám blízko. 
• Je to obrovská koule žhavých plynů. 
• Slunce je zdrojem tepla a světla, je dárcem života na naší planetě. 

• Kdyby Slunce nesvítilo, byla by na Zemi trvalá tma a věčný mráz.  



 

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. 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA (CHLAPCI) 

 

Téma :  Opakování -Rómská hudba 

                                                              Rómská hudba   

Dobrá píseň očistí srdce. (Romské přísloví)  

Romská hudba je dokladem velké vnitřní síly a energie Romů, může být 

spojovacím můstkem mezi Romy a ne – Romy.  

Romové mají v krvi rytmus, jsou skvělí hudebníci a tanečníci. 

 

Nejtypičtějším znakem je jejich variabilita  

Liší se podoba jedné sloky od druhé  

Písně jsou milostné nebo sociálně zabarvené  

Nezná písně svatební nebo k narození dítěte, ani dětskou píseň   

Zná pouze písně k vartování u mrtvého 

 V druhé polovině 20. stol. začíná tradiční romskou hudbu ovlivňovat 

hudba populární.  

Čím je to způsobeno především? 

Rozšířením rozhlasu a televize. 



Romové začínají více pronikat do nových hudebních oblastí (pop music a 

rock), vytvářejí svérázné směsice, v nichž dominují: emotivní projev a 

velká dávka muzikálnosti. 

Romské kapely začínají veřejně vystupovat, 

nahrávají hudební nosiče a účastní se festivalů. 

K významným hudebním osobnostem tohoto žánru 

patří Věra Bílá a Kale. 

     V písních Věry Bílé se mísí prvky tradiční romské 

hudby s prvky   španělské a latinskoamerické hudby. 

Mezi další známé osobnosti Rompopu patří:  

 Čilágos, Ida Kelarová a Romano Rat, Terne Čhave, Točkolotoč ad.. 

 

Odpověz na otázky : 

1. Čím se liší Rómská hudba? 

2. Která zpěvačka používá prvky španělské hudby? 

3. Kdo je to Čilágos ? 

 

            Řešení : 

1. Variabilitou ( rozmanitostí ) 

2. Věra Bílá  

3. Čilágos je 13-ti členný soubor z ČR, který hraje východoslovenský 

folklór z okolí Košic. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – DÍVKY (INSPIRACE NA VELIKONOCE) 

 

Pěkný den vám všem! Protože je před Velikonocemi, můžete si vyzkoušet 
zdobení vajíček nebo vyrobit různé velikonoční dekorace. Není to povinný 
domácí úkol. Hezké svátky! 

VAJÍČKA S PAPÍROVOU DEKORACÍ 



Potřebujeme: odmaštěná a čistá vajíčka, nůžky, barevný papír (nejlépe barevné ubrousky) a 
lepidlo.  

Z barevných papírů vystřihneme jarní (květiny, broučky, trávu), velikonoční (zajíček, 
pomlázka, vajíčka) nebo jiné motivy, zadní stranu potřeme lepidlem a přitiskneme na vajíčko. 
To musí být umyté a dokonale usušené. 

ČERVENOHNĚDÁ VAJÍČKA  - BARVENÍ V CIBULOVÝCH SLUPKÁCH  

Barvení vajíček v cibulových slupkách nám zajistí krásná vajíčka hnědo červené barvy. Pokud 
bychom chtěli sytě hnědá vajíčka, tak ke slupkám navíc přidáme hodně silný černý čaj. 

Potřebujeme: cibulové slupky, čím více, tím lépe), trochu octa, vodu, odmaštěná a čistá 
vajíčka 

Do hrnce dáme cibulové slupky, trochu octa a vodu a vše důkladně povaříme. Slupky 
scedíme a do hotového nálevu vložíme natvrdo uvařená vajíčka a v nálevu je necháme přes 
noc. Anebo stejným způsobem vložíme do hrnce slupky z cibule, vodu a ocet, krátce 
povaříme a během varu vložíme syrová vajíčka. Vše povaříme asi 5-8 minut a hrnec 
odstavíme z plotny. Uvařená vajíčka ještě do 
druhého dne ponecháme pozvolna stydnout a 
barvit v nálevu. 

Případně můžeme na vajíčko před barvením 
položit nějaký lístek rostliny a obojí dát do staré 
silonky nebo obvazu a zavázat a pak dát do 
nálevu. Pod lístkem zůstane vajíčko bílé. 

ZDOBENÍ VAJÍČEK SAMOLEPKAMI 

Postup: Obyčejnou samolepku přilepíme na obarvené vajíčko.  
Pokud budeme používat samolepku na vodní bázi, nejdřív ji vystřihneme z archu a namočíte 
na pár vteřin do teplé vody. Obrázek je natištěný na takové průhledné folii, která se vodou 
uvolní z podkladu. Pak obrázek přesuneme na vejce, vytlačíme vzduchové bubliny a necháme 
zaschnout 

https://primanapady.cz/clanek-2295-tipy-na-prirodni-barveni-vajicek/galerie/3


Tady najdete pár nápadů, jak se z papíru dají vyrobit 
jednoduché závěsné dekorace. Tady byste mohli zaměstnat 
své mladší sourozence. 
Stačí vystřihnout z papíru vajíčka nebo zajíčky (nejjednodušší 
je udělat si jednu šablonu a pak už jen několikrát obkreslit. 
Vystřihnuté zajíčky a vajíčka obarvit nebo polepit a zavěsit na 
nit nebo šňůrku. Případně slepit vajíčka do tvaru věnce. 

 

 

 

  

 

                     

A tady 3 možnosti, jak vyrobit dekoraci z  roličky od toaletního papíru (pokud 

nemáte, stačí vystřihnout obdélník 10 krát 12 cm a na kratší straně slepit). 

       

 

A na další straně najdete něco pro hospodyňky: 



Vajíčka natvrdo můžete servírovat i jinak. 

 

 

Videonávod na kuřátka najdete pod tímto odkazem: 

https://cz.pinterest.com/pin/368450813248495856/ 

 

A tady najdete návod na jednoduché velikonoční perníčky:  

https://www.prozeny.cz/clanek/velikonocni-pernicky-55063 

Na těsto budete potřebovat: 
 400 g hladké mouky 
 140 g cukru moučka (nebo 100 g cukru + 3 lžíce medu) 
 50 g másla 
 2 vejce 
 2 lžíce medu 
 1 lžička sody 
 1 lžička koření do perníku 
 1 lžička citronové kůry 

Na potření: 
 1 ks žloutku 

Na polevu: 
 1 ks bílku 
 150 g cukru moučka 
 1 lžička citronové šťávy 
 1 lžička škrobu 

Přesný recept je na další straně. 

https://cz.pinterest.com/pin/368450813248495856/
https://www.prozeny.cz/clanek/velikonocni-pernicky-55063


 

1: Na těsto prosejte do větší mísy hladkou mouku a moučkový cukr. Přidejte máslo nakrájené 
na kostičky, vejce, med, sodu, perníkové koření a citronovou kůru nastrouhanou najemno. 
Promíchejte velkou lžící a pusťte se do těsta rukama. Dlouho to bude vypadat, že je poměrně 
suché – nelekejte se a pracujte dál. Po chvíli se hmota začne spojovat a vznikne pevné 
nelepivé těsto. Zabalte ho do fólie a nechte v chladu uležet alespoň dvě hodiny. 

2: Oddělte z jednoho vajíčka žloutek od bílku. K žloutku přidejte pár kapek vody a dobře 
rozmíchejte, bílek si odložte ke zdobení. 

3: Předehřejte troubu na 160 °C, vál jemně poprašte hladkou moukou a rozválejte těsto na 
placku vysokou asi 4 mm. Vykrajujte perníčky a v předehřáté troubě pečte asi 8–10 minut. 
Perníčky nepřepečte, opravdu jim stačí pár minut.  

4: Hned po vytažení z trouby perníčky potřete rozmíchaným žloutkem a nechte je úplně 
vychladnout. 

5: Na polevu dobře prosejte moučkový cukr a škrob, bílek můžete také přecedit, aby byla 
výsledná poleva opravdu hladká a neucpávala zdobicí sáček. Přidejte pár kapek citronové 
šťávy a vařečkou třete do požadované hustoty. Podle velikosti bílku budete muset hustotu 
ladit – přidejte ještě cukr, nebo naopak kapku citronové šťávy tak, aby se provázek polevy, 
který stéká z vařečky, hned nevpil do zbytku. 

6: Polevou naplňte zdobicí sáček, odstřihněte opravdu malý růžek a perníčky ozdobte podle 
své fantazie 

 

Ať se vám výrobky povedou, krásné velikonoční svátky! 

  



Informace pro vycházející  - čtěte si tuto stránku s rodiči 

Vzkaz pro všechny, 

 kteří v tomto školním roce končí povinnou školní docházku: 

 

Ještě před 11.3. 2020 jsem vám, kteří jste byli ve škole, nalepila lísteček do ŽK 

s otázkou pro rodiče, zda jste podali přihlášku na školy. Další věc byla, aby tam 

rodiče napsali kódy, které vám střední škola přidělí. 

Napište mi tedy znovu na mail zs.novakovajana@seznam.cz 

1) zda jste obě přihlášky na střední školy odevzdali 

2) a zda již máte čísla kódů, pošlete mi je 

 
 

K přihláškám: ne všichni, kteří mi tvrdili, že přihlášku odevzdali tak 

udělali!!!!!!  

Pokud jste tak neučinili, volejte do příslušných škol a domluvte se na 

dalším postupu. Pokud potřebujete poradit, pište na mou výše psanou 

adresu nebo mi volejte na školní telefony (jsou na ŽK dítěte). 

 

Zápisový lístek – je formulář, který musíte odevzdat na příslušné škole, 

kde jste byli přijati (informace máte na pokynech, které jsem vám předala 

na podzim). Na předání tohoto zápisového lístku se domluvíme až po tom, 

co mi napíšete na mail informaci o odevzdaných přihláškách a kódech.  
Žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol 
(oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou. 
 

 

Vy, kteří budete dělat přijímací zkoušky : 

1) sledujte stránky těchto škol 

2) znění zákona k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na stránkách MŠMT 

zde: 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-

nekterym?highlightWords=informace+nov%C3%A9mu+z%C3%A1konu 

  

Tam se podívejte na: Schéma přijímací zkoušky – je to tam hezky rozepsáno, co a jak 

 
 

3) Ve zkratce: přijímací zkoušky ve SŠ pro šk.rok 2020-2021 proběhnou 

nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků. Konkrétní 

mailto:zs.novakovajana@seznam.cz
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?highlightWords=informace+nov%C3%A9mu+z%C3%A1konu
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?highlightWords=informace+nov%C3%A9mu+z%C3%A1konu


termín jejího konání stanoví ministerstvo – viz pokyny na stránkách 

MŠMT. 

 

Jednotné přijímací zkoušky  

4) Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo 

zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy 

uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak 

zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.  

5) Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? 
Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy 

není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční 

kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak 

musel rozhodovat los.  

6) V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola 

nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím 

režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle 

rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se 

uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených 

ministerstvem.  

7) Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně 

hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení 

přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.  

8) Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí 

přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího 

řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které 

osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.  

9) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu 

přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního 

řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si 

úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci 

tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.  

 

Ať to všechno dobře dopadne          Nováková Jana 

 

 

 


