
Výchova ke zdraví IX. tř., 14. - 17. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

Máme po jarních svátcích, tak začneme opakováním toho, co jste měli udělat. Máte zde 

řešení i s uvedením stránek. Proveďte si kontrolu i podle stránek v učebnici, co když je 

někde chyba. 

 



 

 

 

Správná životospráva, zdravá strava, nekouřit, nepít, dostatek pohybu ve zdravém 

prostředí, dodržování duševní hygieny. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



Výchova k občanství IX. tř., 14. - 17. 4. 2020, vyučující Šebesta 

Máme po jarních svátcích, tak začneme opakováním toho, co jste měli udělat. Máte zde 

řešení i s uvedením stránek. Proveďte si kontrolu i podle stránek v učebnici, co když je 

někde chyba.

 

Ano, splňuje. 

 

Pracovní smlouva 

PRACOVNÍ POMĚR, PRACOVNÍ SMLOUVA A VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU 
§ 33 
(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně 
dále stanoveno jinak. 
§ 34 
(1) Pracovní smlouva musí obsahovat 
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, 
c) den nástupu do práce. 



(2) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. 
§ 36 

Vznik pracovního poměru 
Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl 
uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. 
§ 37 

Informování o obsahu pracovního poměru 
(1) Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je 
zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního 
poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo 
jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, 
b) bližší označení druhu a místa výkonu práce, 
c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, 
d) údaj o výpovědních dobách, 
e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, 
f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, 
místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, 
g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto 
kolektivních smluv. 

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU 
§ 40 

Obecné ustanovení 
(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho 
změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k 
němuž dojde po vzniku pracovního poměru. 
(2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen 
v případech uvedených v tomto zákoně. 
(3) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde. 

Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení 
§ 41 

Převedení na jinou práci 
§ 42 

Pracovní cesta 
§ 43 

Přeložení 

 

 

 

 

 

Vo IX III 

Evropská unie a právo 



 



 



 



 





 



 



 

 



 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS, učivo na týden 13.4. – 17.4.2020 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

 

1. OPAKOVÁNÍ (pokus se odpovědět na pár otázek do 

sešitu). 

a) Co je to biomasa? 

b) vypiš obnovitelné zdroje energie 

c) vypiš neobnovitelné zdroje energie 

d) co to je symbióza? Uveď příklad z přírody 

e) Co je to invazivní druh, uveď příklad. 

 

2. NOVÉ UČIVO (zapiš si nové učivo do sešitu). 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

- zakotvena v ústavě ČR již od roku 1992 (zákon 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny) 

- je nutno přírodu a krajinu chránit, jinak by mohlo dojít k úplnému narušení přírodního prostředí 

(především činností člověka) – dnes vysoké finanční sankce (pokuty) za znečišťování a další narušování 

přírody, které není v souladu se zákony týkající se ochrany přírody 

Hodnocení stavu životního prostředí 

- pomocí indikátorů ŽP – jedná se o složitý soubor jevů, který se může hodnotit pomocí vhodně zvolených 

indikátorů (ukazatelů) – ty jsou vybrány tak, aby odrážely stav životního prostředí nebo jeho vliv na 

hospodářskou a sociální sféru (ministerstvo ŽP pravidelně sleduje a zkoumá cca 40 těchto ukazatelů – 

sledující klima, kvalitu ovzduší a vod, lesy, biodiverzitu (rozmanitost živočichů a rostlin), energetiku a 

průmysl, dopravu, odpady a také zdraví lidí.  

     - významné indikátory ŽP: indikátory klimatu: emise skleníkových plynů na obyvatelstvo a znečištění 

vodních toků 

Významné webové stránky: www.cenia.cz (koukni se na stránky věnované ŽP) 

 

3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (zkontroluj si správné odpovědi z cvičení 1) 

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

b) Obnovitelné zdroje energie: energie větru, vody, geotermální energie, sluneční energie, energie 

biomasy v podobě paliv apod. 

http://www.cenia.cz/
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


c) Neobnovitelné zdroje energie: fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) a jaderné palivo – uranová ruda 

d) Symbióza je vzájemné a prospěšné soužití 2 a více organismů (mořská sasanka a klaun očkatý, lišejníky, 

mravenci a mšice atd.) 

 

 

 

 

 

Chemie IX. tř.    13.4. – 17.4. 2020                                                               Ing.Evžen Tarasiuk 

Dobrý den, 
doufám, že jste všichni v pohodě a zasílám vám práci na další období. 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

Shrneme a stručně zopakujeme, co jsme se minule učili (téma Antioxidanty). Doplň a potom zkontroluj 

řešení.  

1. Chemické sloučeniny, které chrání potraviny proti změnám způsobeným oxidací vzdušným kyslíkem 

- ……. 

2. Plyny, které se zavádí do obalu potravin- …….. 

3. Chemické látky, které udělují potravině barvu, kterou by sama o sobě neměla, nebo obnovují barvu 

potraviny změněnou během výrobního procesu - ………. 

4. Látky, které snižují povrchové napětí a tím umožňují tvorbu homogenní směsi dvou nebo více 

nemísitelných kapalin nebo tuto směs udržují - …. 

5. Sloučeniny zamezující množení škodlivých mikrooganismů a tím prodlužují trvanlivost potravin - …… 

Jako opakování a zároveň učebna látka z téma Názvosloví neorganických látek posílám test s řešením. 

Snažte se samostatně udělat test, potom zkontrolovat řešení.  

Stručně si můžete zopakovat pomoci dobře zpracovaného výukového videa: 

Oxidy https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg&t=118s  

Kyseliny  https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0 

Názvosloví halogenidů https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y  
 
Cvičení č. 1. Spoj přípony se správným oxidačním číslem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0
https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y


Cvičení č. 2. Doplní tabulku  

 Vzorec sloučeniny Název  sloučeniny 

1.  BaCl2  

2.  SnS  

3.  NaOH  

4.  P2O5 
 

5.  HBr  

6.  HBrO3  

7.  PbO  

8.  Ca(OH)2  

9.  Al2S3  

10.  SiF4 
 

 

Cvičení č. 3. Doplní tabulku 

 Vzorec sloučeniny Název  sloučeniny 

11.  BBr3  

12.  SiS2  

13.  KI  

14.  BeS  

15.  Pb(OH)2 
 

16.  Al2O3  

17.  HF  

18.  HBrO4  

19.  CaO  

20.  KOH  

 

Cvičení č. 4. Zakroužkuj oxidy 

 

ŘEŠENÍ 

Opakování téma Antioxidanty 

1. Antioxidanty 

2. Balicí plyny 

3. Potravinářská barviva  

4. Emulgátory  

5. Konzervanty 



 

2.  

 Vzorec sloučeniny Název  sloučeniny 

1.  BaIICl-I2 Chlorid barnatý 

2.  SnIIS-II Sulfid cínatý 

3.  NaI (OH)-I Hydroxid sodný 

4.  PV
2O-II

5 Oxid fosforečný 

5.  HIBr-I Kyselina bromovodíková 

6.  HIBrVO-II
3 Kyselina bromičná 

7.  PbIIO-II Oxid olovnatý 

8.  CaII(OH)-I
2 Hydroxid vápenatý 

9.  AlIII2S-II
3 Sulfid hlinitý 

10.  SiIVF-I
4 Fluorid křemičitý 

3. 

 Vzorec sloučeniny Název  sloučeniny 

1.  BIIIBr-I
3 Bromid boritý 

2.  SiIVS-II
2 Sulfid křemičitý 

3.  KII-I Jodid draselný 

4.  BeIIS-II Sulfid berylnatý 

5.  PbII(OH)-I
2 Hydroxid olovnatý 

6.  AlIII2O-II
3 Oxid hlinitý 

7.  HIF-I Kyselina fluorovodíková 

8.  HIBrVIIO-II
4 Kyselina bromistá 

9.  CaIIO-II Oxid vápenatý 

10.  KI(OH)-I Hydroxid draselný 

4.  

 

 

 

 

 



Pracovní čin. IX. tř. 14.4. – 17.4.2020                                                      Rupec S. 

§ 106Práva a povinnosti zaměstnance 

Povinnosti zaměstnanců 

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i 

o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně 

opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a 

požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou 

součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

Zaměstnanec je povinen 

a. účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci včetně ověření svých znalostí, 

b. podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními 

právními předpisy32), 

c. dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti 

a informacemi zaměstnavatele, 

d. dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, 

dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je 

neměnit a nevyřazovat z provozu, 

e. nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a 

v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele 

a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 

Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 

mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na 

zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním 

těchto úkolů obvykle spojeno, 

f. oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, 

které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví 

zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních 

opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich 

zamezení, 

g. s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování 

nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních 

právních předpisů, 

h. bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné 

fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,  

i. podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Najdi v paragrafu 109 zákoníku práce co je to:   

1. mzda 2. plat 3. odměna z dohody 

 

 

 

http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace/cast-5-hlava-2-paragraf-106
https://zsbozp.vubp.cz/bozp-obecne/povinnosti-zamestnancu/169-prava-a-povinnosti-zamestnancu


Matematika IX.tř.14.4. – 17.4.2020                                                          Rupec S. 

Goniometrické funkce - opakování 

 

 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 5, 6 

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

 

 

 

 Sinus (sin) úhlu α je poměr délky odvěsny protilehlé úhlu α a délky přepony. 

 Kosinus (cos) úhlu α je poměr délky odvěsny přilehlé úhlu α a délky přepony. 



 Tangens (tan) úhlu α je poměr délky odvěsny protilehlé úhlu α a délky odvěsny 

přilehlé úhlu α. 

 
 

Řešení: 

Příklad 1 a) 

sin β  
 

 
   

  

  
    0,8  

cos β  
 

 
  

 

  
   0,6  

  tg β  
 

 
   

  

 
   1,33  

 

Příklad 6 A 

sin γ  
 

 
   

  

  
    0,695   44° 

 

 

JČ pro 9.třídu  14.- 17.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

1. Doplň správně malé nebo velké písmeno : 

V  –eské republice se slaví od r. 2001 8.dubna  –ezinárodní den  –omů. Stanoven byl podle vzniku  –

ezinárodní  –omské unie v r.1971. Ta byla založena na kongresu v  –ondýně delegáty z různých zemí  –věta. 

Společně se tam také dohodli na  –omské hymně a na podobě  –omské vlajky. Melodie  –omské hymny 

vychází ze starobylé písně původem z  –umunska nebo ze  –rbska. Často jsou ale měněny její slova i melodie 

a tempo, podle toho, kde ji  –omští hudebníci hrají. Romská vlajka se skládá z horního modrého a dolního 

zeleného pruhu, což symbolizuje cestu poutníků po zemi pod oblohou. Uprostřed je červená čakra 

kruhového tvaru, což je motiv z    –ndické vlajky, který odkazuje na původ  –omského národa. 

 Pokud si nejsi jist, zda jsi doplnil písmena správně, podívej se na závěr dnešní výuky !! 

 

2. Pozorně si přečti tento text ( nebo nahlas sourozencům ) : 

Tomáš Kačo je mladý romský hudebník, klavírista a skladatel. Vyrůstal s 11 sourozenci v romském ghettu na 

okraji Nového Jičína a navzdory překážkám i předsudkům vystudoval po konzervatoři pražskou HAMU, a poté 

prestižní bostonskou hudební fakultu. V r.2018 dokonce vyprodal slavnou newyorskou koncertní síň Carnegie 

Hall. První hudební krůčky začal dělat doma v 5-i letech, kde měli v dvoupokojáku staré pianino. Od 11-i let 

navštěvoval LŠU, protože- i když uměl improvizovat- vůbec neznal noty. V té době ale dělal i karate a každý 



den trénoval pod vedením učitele, který byl policistou. Musel se rozhodnout. Na ostravskou Janáčkovu 

konzervatoř ho vzali až napodruhé, a to díky konzultacím, na které chodil k profesoru Pavlu Motlochovi. Ve 

svém okolí však musel často čelit nedůvěře a odrazování, neboť ho blízcí chtěli chránit před zklamáním. Po 

ukončení HAMU se v r.2015 přesunul do USA do Bostonu, kde se chtěl věnovat dalšímu studiu hudby, 

především jazzu. K tomu mu ale pomohla prorektorka N.Zárubová, která oslovila sponzory. Na financování 

jeho studia se tak podílely např. Nadace Karla Janečka, Bakala Foundation, Kellner Family Foundation aj. 

Úspěch studia mu nezhatila ani počáteční nevalná znalost angličtiny. Sám Tomáš přiznává, že při hraní i 

slavných autorů- Bacha, Chopina, Beethovena aj.- se vždy  přes originální verze uchýlí k vlastním aranžím 

skladeb. Tomášovo první cédéčko se jmenuje My Home, natočil je jak v USA, tak v Praze. Nyní žije v Los 

Angeles, cílí i na Hollywood. Natrvalo tam ale prý žít nechce, i když mu prý americký styl života vyhovuje. 

Také tam prý nikdy nenarazil na podceňování díky romskému původu. „Tam každého spíš zajímá, co jste za 

člověka a co  umíte !“, říká. V březnu tohoto roku získal v Ostravě Tomáš cenu Jantar za r.2018 v kategorii 

interpret roku. 

3. Vyzkoušej si svou paměť a odpověz na pár otázek v testíku : 

1) T.Kačo je z a) z Ostravy  b) z Prahy  c) z Nového Jičína 

2) V dětství dělal i  a) judo  b) karate  c) box 

3) Nyní žije v a) New Yorku  b) Bostonu  c) Los Angeles 

4) Jeho první CD se jmenuje a) My Home  b) My Family  c) Jantar 

5) Jeho hudební láskou je  a) jazz  b) rock  c) vážná hudba 

Pokud jsi odpověděl  1/c, 2/b, 3/c, 4/a + 5/a – je to správně !! 

4. A zde je správně doplněný text z úvodu : 

V České republice se slaví od r. 2001 8.dubna Mezinárodní den Romů. Stanoven byl podle vzniku 

Mezinárodní romské unie v r.1971. Ta byla založena na kongresu v Londýně delegáty z různých zemí světa. 

Společně se tam také dohodli na romské hymně a na podobě romské vlajky. Melodie romské hymny vychází 

ze starobylé písně původem z Rumunska nebo ze Srbska. Často jsou ale měněna její slova, melodie i tempo, 

podle toho, kde ji romští hudebníci  hrají. Romská vlajka se skládá z horního modrého a dolního zeleného 

pruhu, což symbolizuje cestu poutníků po zemi pod oblohou. Uprostřed je červená čakra kruhového tvaru, 

což je motiv z indické vlajky, který odkazuje na původ romského národa. 

5. Řešení některých úkolů z minulého týdne : 

3) 1- souvětí souřadné 

     2- souvětí podřadné, vedlejší věta příslovečná příčinná 

     3- souvětí podřadné, vedlejší větazpůsobová 

     4- souvětí podřadné, vedlejší věta přívlastková 

4) Skloňování  některých podstatných jmen : 

   jed.č.   mn.č.             mn.č.           mn.č.        jed.č.       mn.č. 

   Zeus  mytologie       kyklopové  příběhy     studium  studia 

   Dia    mytologií        kyklopů       příběhů     studia      studií 

   Diovi  mytologiím   kyklopům   příběhům  studiu      studiím 

   Dia     mytologie      kyklopy       příběhy      studium  studia 

   Die     mytologie      kyklopové   příběhy      studium  studia 

   Diovi  mytologiích   kyklopech   příbězích    studiu     studiích 

   Diem  mytologiemi  kyklopy       příběhy      studiem  studii 

5) Obohacování slovní zásoby ODVOZOVÁNÍm 

studium- studovna, vystudovat, studentka 

nejstarší- staroba, stařešina, stárnout 

zasahuje- zásah, dosah, sáhnout 

myšlenky- myšlenková, myšlení, přemýšlet  aj. !! 

 



Německý jazyk 9. třída     učební plán 14. 4. – 17. 4.  

Mgr. Leona Gierc 

 

Guten Tag deváťáci,  

 

v tomto týdnu si zopakujeme řadové číslovky, měsíce a odpověď na otázku „Wann hast 

du Geburtstag?“ + „Wann bist du geboren?“ 

 

Všichni určitě máte řadové číslovky i měsíce správně zapsané v sešitě.  

 

 

 

Kdo nemá, tak si je do sešitu zapíše. Budu to kontrolovat!!!  

 

Pokud někdo potřebuje poradit s učením, může mi napsat na e-mail: leona.gierc@zs-

ibsenova.cz 

 

 

ŘADOVÉ ČÍSLOVKY 

 

Připomínám, že do čísla devatenáct tvoříme řadové číslovky tak, že použijeme základní 

číslovku + příponu te.  

POZOR!!! U jedničky a trojky je to JINAK!!! 

 

mailto:leona.gierc@zs-ibsenova.cz
mailto:leona.gierc@zs-ibsenova.cz


1. první  erste   11. jedenáctý elfte 

2. druhý  zweite  12. dvanáctý zwölfte 

3. třetí  dritte   13. třináctý  dreizehnte 

4. čtvrtý  vierte   14. čtrnáctý  vierzehnte 

5. pátý  fünfte   15. patnáctý  fünfzehnte 

6. šestý  sechste  16. šestnáctý sechszehnte 

7. sedmý  siebte   17. sedmnáctý siebzehnte 

8. osmý  achte   18. osmnáctý achtzehnte 

9. devátý  neunte  19. devatenáctý neunzehnte 

10. desátý  zehnte   

 

Od čísla dvacet do čísla devadesát devět devatenáct tvoříme řadové číslovky tak, že 

použijeme základní číslovku + příponu ste. 

 

POZOR!!! I když máme číslo např. 21, 36, 62 apod., budeme používat koncovku ste, protože 

se jedná o číslo větší než dvacet!!! 

 

20. dvacátý  zwanzigste  60. šedesátý  sechzigste 

30. třicátý  dreizigste  70. sedmdesátý siegzigste 

40. čtyřicátý  vierzigste  80. osmdesátý achtzigste 

50. padesátý  fünfzigste  90. devadesátý neunzigste 

 

Příklady složených čísel: 

dvacátý první einund zwanzigste  

třicátý šestý  sechsunddreizigste 

čtyřicátý třetí dreiundvierzigste 

šedesátý osmý achtundsechszigste 



 

Jestli máš měsíce zapsané v sešitě, zkontroluj, zda je máš zapsané správně!!! 

1. leden – der Januar  6. červenec – der Juli 

2. únor – der Februar  7. srpen – der August 

3. březen – der März  9. září – der September 

4. duben – der April  10. říjen – der Oktober 

5. květen – der Mai  11. listopad – der November 

6. červen – der Juni  12. prosinec – der Dezember 

 

Kdo si pamatuje, jak zní otázka na datum narozenin? 

„Wann hast du Geburtstag?“  - Kdy máš narozeniny? 

„Wann bist du geboren?“ - Kdy ses narodil?  

 

My jsme v hodinách vždy používali otázku „Wann hast du Geburtstag?“   

Odpověď je např. … am sechsundzwanzigste Juli – dvacátého šestého července 

 

Každý si doplní vlastní datum!!! Dělali jsme to mnohokrát, tak s tím určitě nikdo nebude mít 

problém. 

 

A taky si každý do sešitu dopíše otázku:  

„Wann bist du geboren?“ - Kdy ses narodil?  

 

 

Auf Wiedersehen!      Bis nächste Woche! 

 

 

 



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 9. třída: 

Mgr. David Otipka 

Poznámky: S dotazy ohledně výuky nebo třídních záležitostí se na mě obracejte na : 

a) E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz 

b) Facebook:  ibsenova otipka 

 

Od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020 : 

Tento týden dokončujeme frázi going to a z toho důvodu jsem umýstil rekapitulaci pracovních listů, které 

jsme již udělali a jejiž řešení jsme používali vždy k opakování . Příští týden se zaměříme na tvoření 

budoucnosti za pomocí WILL. 

1a Cvičení: 

Již víme, že fráze going to slouží k vyjádření budoucího času viz. zápis z minulých hodin. Připomeneme si 

toto: Fráze se může přeložit, jako hodlám. Můžeme ji tedy použit, když hovoříme o plánu. 

Přeložte tyto věty a přepište je do sešitu.  

Budu hrát fotbal____________________________________________________ 

Bude se učit angličtinu._______________________________________________ 

Budu hrát na klavír__________________________________________________ 

Budeme žít v Londýně. __________________________________________________ 

Budu volat kamarádům._______________________________________________ 

Petr půjdu do kina.___________________________________________________ 

1 b) Za pomoci znalosti z předešlých hodina a řešeních níže vytvořte věty v záporu a v otázce. Napiš řešení 

do sešitu. 

Vzor: 

They are going to play football.  They aren´t going to play football.   

Are they Going to play football? 

She is going to study French. 

We are going to buy a new house. 

I am going to visit New York. 

Sarah is going to call me 



1 c) Přečtěte si pravidla ze zápisu z minulých hodin + zkontrolujte si správnost vašich řešení v sešitech. 

Podlele následujících řešení si ujasněte, kde děláte chyby. 

Řešení z týdne od 6.4 do 10. 4 
 

 

I) Napište, co hodláte dělat o víkendu (tři věty). . 

I am going to watch Tv. I am going to play Pc games. I am going to chat with my friends 

 

 

II) Slovní zásoba zopakovat český význam 

 

anglicky výslovnost česky 

have hev mít 

buy baj koupi 

call kol Volat ,zavolat 

miss mis Vynechat, zameškat 

go gou Jít, jet 

laugh laf Smát se 

spend spend Strávit, utratit 

eat ít jíst 

take tejk Vzít, brát 

jump džamp Skákat, skočit 

 

b) Vyberte 3 slovíčka z tabulky a vytvořte 3 anglické otázky (do sešitu) 

Are you going to live in England?, Are yougoing to buy Ferrari?, Are  you going to study Spanish? 

 

III) a) řešení věty v záporu: 

Henry isn´t going to fotbal. 

 My parents aren´going to buy a new house. 

 I ´m not going to do homework. 

 We aren´t going to learn French. 

He isn´t going to swim there. 

 

 

b) Vyberte 3 slovíčka z tabulky a vytvořte 3 anglické zápory(do sešitu) 

He isn´t going to study Spanish. We arenť  going to eat sushi. They aren´t going to buy a new car. 

c)  opakování modálních sloves ( Can, could, may aj) do sešitu napište věty : 



požádejte o zpáteční lístek doLondýna, požádejte o pomoc, zdvořile se zeptejte na cestu k nádraží. 

(napište do sešitu) 

Could I get returt ticket to London please?, Can you help me, please? Sorry, can you tell me  please where 

is the train station? 

  



 

Řešení z týdne Od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



c) Přeložte tyto věty. 

Budu tančit.   I ´m going to dance. 

Ona bude vařit.   She is going to cook. 

Budou psát ten dopis.  They are going to write the letter. 

Pojedou do Anglie.  They are going to England. 

Petr se bude dívat na televizi.  Peter is going to watch Tv. 

 

d) Vytvoř otázky z těchto vět. 

I´m going to sing.   Are you going to sing? 

She´s going to eat sushi.  Is she going to eat susi? 

They´re going to read the book Are they going to read the book? 

I´m going to visit my grandpa Are you going to visit your grandpa? 

We´re going to buy a new car Are we going to buy? 

 

e)  Dejte věty do správného pořadí. 

 

 going to he music listen to.    He is going to listen tomusic. 

 newspaper John read going to.    John is going to read a newspaper. 

 my parents to going in work the garden.  My parents is going to work in the 

 garden. 

 Live Prague in going Lucy to.   Lucy is going to live in Prague. 

 I study going to English.    I am going to study English. 

 

f). Doplňte správný záporný tvar do těchto vět 

Henry isn´t going to fotbal. 

 My parents aren´t going to buy a new house. 

 I am not going to do homework. 

 We aren´t going to learn French. 

He isn´t going to swim there. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení z týdne 23.3 -27.3 2020, 

Budoucí čas - GOING TO – Worksheet 

1. Match the two parts of each of the sentences. 

Is it going to rain? 
Are you going to play computer games? 
I am going to watch a comedy on TV. 
We aren’t going to have a party. 
She isn’t going to study tonight. 

 

2. Complete the sentences with going to. 
James is going to do his homework after dinner. 

They are going to visit London at Christmas. 

I am going to invite Tom to my party. 

Is he going to stay in bed? 

What are you going to do at the weekend? 

 

3. What is Bill going to do? Use these words to make sentences. 

play basketball  watch TV sleep   read a book drive a car  swim 

  

 

 

 

 

 
 

[1] He’s going to swim.         [2] He’s going to play basketball.   [3] He’s going to    

  read a book.         

 

  

 

 

 

 

 

[4] He’s going to drive a car. [5] He’s going to watch TV. [6] He’s going to sleep. 

 

 
 
 
 



4. Find eight verbs in the word search. Use going to and these verbs to fill in the 
sentences bellow. 

             

      

P 

      

     

J A L 

     

    

G H I E N 

    

   

O S A N C W R 

   

  

K I M V T E O A A 

  

 

L I S T E N F P O S I 

 W A T C H N P L A Y K H N 

 

Jane and Alice are going to paint the room. 

She’s going to have a shower. 

I’m going to play the guitar. 

Brian is going to cook lunch. 

My sister is going to listen to a CD. 

My parents are going to watch the news. 

It’s going to rain. 

He’s going to wash the car.    

 

5. Complete the dialogues. Use going to and the words in brackets. 

a) ● What are you going to do? (you / do) 

○ I’m going to read the book. (read) 

b) We aren’t going to buy a new car. (not buy) 

c)  ● Is she going to play volleyball this evening? (she / play) 

                 ○ No, she isn’t. She’s going to see a film. (see)  

d) ● Are they going to learn for a test? (they / learn) 

    ○ Yes, they are. 

 

6. Answer the questions. (Pupils’ own answers) 
What are you going to do at the weekend? 

I’m going to … at the weekend. 
 

What is your best friend going to do at the weekend? 

My best friend is going to … at the weekend. 
 

What are your parents going to do at the weekend? 

My parents are going to … at the weekend. 
 

 

 

 



Řešení z týdne 16.3 do 20.3. 2020 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 



Pokyny k práci do předmětu informatika: 

Mgr. David Otipka 

Od 14.4.-17.4. 2020 

Poznámky: S dotazy ohledně výuky nebo třídních záležitostí se na mě obracejte na : 

d) E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz 

e) Facebook:  ibsenova otipka 

 

1. Dnes mám pro vás úkol spojený s opakováním a použitím komunikaci přes internet. Pošlete na můj mail 

nebo facebook odpovědi na tyto otázky: 

Co je to webový prostor? 

Jak  hodnotíme informačních zdroje? 

Jaké hrozí nebezpečí při používání sociálních sítí? 

K čemu slouží antivirový program? 

Co znamená zkratka www? 

Co je to HTML? 

 


