
STUDIJNÍ OPORA PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU (13. – 17. 4. 2020) 

Všem vycházejícím!!! – čtěte si s rodiči 
 

Přeposílám vám informace z odboru školství 
 
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 ředitel 

školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude 

typicky 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 (nejedná-li se o výjimku 

předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s 

talentovou zkoušku na obory jiné.).  

  

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání 

a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději 

musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se 

odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou 

přijímací zkoušku nekonají.  

K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem 

vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 

pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit 

zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. 
  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není 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. 

 

Zkráceně:  

Ti, co jdou na přijímací zkoušky: čekají na termín pro konání přijímací 

zkoušky. Do 8 dní od vyhlášení přijímaček budou vyhlášeny výsledky a do 

dalších 5 dnů odevzdáte zápisový lístek na škole, která vás přijala – buď jen 

jedna nebo jedna ze dvou (vyberete si). 

 

Ti, co přijímací zkoušky NEDĚLAJÍ: odevzdají zápisový lístek v termínu ve 

škole, která jej přijala tak, jak u škol s přijímačkama - v podstatě do 13 

kalendářních dnů od vyhlášení přijímacích zkoušek pro maturanty (i když  

maturitní obor nemáte). 

Jestli něčemu nerozumíte, volejte na čísla v ŽK nebo dotazy pište na 

zs.novakovajana@seznam.cz . 
Zápisový lístek vám předám oproti podpisu zákonného zástupce!!!! Chcete-li 

již zápisový lístek, domluvte se se mnou (telefonicky nebo mailem) – předávám 

jen já a může se stát, že nebudu zrovna ve škole, když vy se rozhodnete přijít. 

POSÍLEJTE  KÓDY, resp. REGISTRAČNÍ ČÍSLA!!!!!!!! 

Zatím se mi ozvala jen 1 maminka!!!!!!! 

mailto:zs.novakovajana@seznam.cz


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

 Milí deváťáci, stále platí opakování a procvičování na internetu. Můžete procvičovat 

jakékoli pravopisné jevy, která vám činí potíže. Používejte weby, které máte uvedeny 

níže, samozřejmě můžete najít a vyzkoušet i další, které objevíte. Střídejte si weby i 

úkoly, ať to máte pestré. Zkuste třeba přibližně 15 minut za den, to byste mohli 

zvládnout.  

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

http://www.kaminet.cz/ 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk 

https://www.pravopisne.cz/ 

 

 Taktéž pořád platí úkol přečíst knihu! 

 

 Tento týden si vyzkoušíme a procvičíme všestranný jazykový rozbor, nebojte se toho, 

všechno znáte! Úkoly zpracujte do sešitu, ale můžete si i vytisknout a jen vyplnit. 

Zvolte si způsob, který vám vyhovuje. Je to jen na vás.  

 

 Úkoly do sešitu (na papír, k tisku, elektronicky – jak komu vyhovuje): 

Všestranný jazykový rozbor 

Pozorně si přečtěte text a vypracujte úkoly: 

 Ulice se probudila už před hodnou chvílí, na chodníku klapaly kroky hustěji a hustěji, 

dům se otřásal rachotem kol, avšak zároveň začínal ožívat vlastními zvuky, když lopatky 

zaharašily v uhlácích, voda hrčela v odpadových rourách, dveře skřípaly a bouchaly a na 

schodišti se rozléhaly hlasy lidí odcházejících do práce. 

1. a)  spojení na chodníku převeďte do množného čísla. 

b)  je možná i jiná podoba podstatného jména dveře? 

c)  podle kterého vzoru se skloňuje podstatné jméno lidé? 

2. Kterou příponou je tvořeno slovo schodiště? Uveď nejméně tři další slova stejně tvořená. 

 

3. Určete mluvnické kategorie u sloves: 

a) probudila se 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/
http://ucirna.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
http://www.kaminet.cz/
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk
https://www.pravopisne.cz/


b) klapaly 

4. Určete druh souvětí: 

5. Určete počet vět v souvětí: 

6. Urči významový poměr mezi větami hlavními: 

7. Urči druh vedlejších vět: 

8. Vyhledejte v textu několikanásobný přísudek: 

9. Určete následující větné členy: 

a) před chvílí 

b) rachotem 

c) v rourách 

d) na schodišti 

10. Vyhledejte všechny přívlastky a určete jejich druh: 

11. Vyhledej v textu několikanásobný větný člen a urči jeho druh: 

12. Jakou jinou spojku můžeme použít místo spojky avšak, aniž by se změnil významový poměr? 

13. Najděte přívlastky ke slovu hlas, jimiž se označuje druh, výška, zabarvení atd. lidského hlasu. 

14. Ke slovům rachot, harašit, zároveň, rozléhat se najděte slova stejného nebo podobného 

významu. 

15. Vysvětlete význam slova kolo v těchto rčeních a spojeních: 

a) je páté kolo u vozu 

b) pamatovat na zadní kola 

c) být celý den v jednom kole 

d) křičet na celé kolo 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

Dobrý den, 
doufám, že jste všichni v pohodě. Zasílám vám práci na další období. 
Věřím, že jste si užili Velikonoce = Easter v tak neobvyklém období.  

Na tento týden úkol bude zkontrolovat vše odpovědi v úkolech, které jste obdrželi během 

posledních 4-týdnů. Přečtete si zápisy v sešitu a doplňte si, co vám chybí. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Take care of yourself! / opatrujte se! 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Devítko, 

je po Velikonocích, tudíž naše němčina bube mít spíše opakovací ráz + přidáme staronové 

téma: Orientierung in der Stadt (Orientace ve městě). Nejprve ale kontrola úkolu: 

 



OSTERN (VELIKONOCE) 

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

das Frühlingsfest – svátek jara   beránek – das Osterlämmchen 

das Osterbrauch – velikonoční zvyk   pomlázka – die Osterrute 

das Osterei - kraslice      barvy – die Farben 

das Osterbrot – mazanec    velikonoční vajíčka – die Ostereier 

das Osterlämmchen – velikonoční beránek  mazanec – das Osterbrot 

das Band – mašle     sladkosti – die Süßigkeiten 

die Osterrute – velikonoční pomlázka  schovat – verstecken 

der Osterkranz – velikonoční věnec   koleda – das Osterlied 

       velikonoční zajíc – der Osterhase 

       květina – die Blume 

       kuře – das Huhn 

       zpívat – singen 

 

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):  

 

Ostern ist ein Frühlingsfest. Die Christen feiern zu Ostern die Auferstehung von Jesus 

Christus aus seinem Grab. 

Zu Ostern gehören auch die Osterbräuche. Am  Ostermontag  gehen die Jungen von Haus zu 

Haus und schlagen die Mädchen mit den Osterruten. Dafür bekommen sie von ihnen 

geschmückte gekochte Ostereier oder bunte Bänder. 

In Deutschland bringt der Osterhase bunt gemalte Eier und versteckt sie im Garten. Die 

Kinder müssen die Eier suchen. 

Zu Ostern schmückt man die Wohnungen mit den Osterkränzen und Ostereiern. Auf dem 

Tisch dürfen nicht  das Osterbrot und das Osterlämmchen fehlen. 



ORIENTIERUNG IN DER STADT (ORIENTACE VE MĚSTĚ) 

 

Entschuldigung, wie komme ich zur (zum)……. – Promiňte, jak se dostanu k….  

Gehen Sie ( geh ): - Jděte ( jdi ): von………zur (zum)… – od……….k  

geradeaus – rovně 

immer geradeaus – pořád rovně 

diese Straße geradeaus – touto ulicí rovně 

geradeaus bis zur (zum)… – rovně až k … 

nach links – doleva 

nach rechts – doprava 

durch die Straße – ulicí 

über die Straße – přes ulici 

über die Brücke – přes most 

an der Kreuzung – na křižovatce 

 

Ist es weit? – Je to daleko?  

Nein, es ist nicht weit. In 5 Minuten sind Sie (bist du) dort. – Ne, není to daleko. Za 5 minut 

jste (jsi) tam. 

Ja, es ist ganz weit – ungefähr (etwa) 30 Minuten. – Ano, je to docela daleko - asi 30 minut.  

 

Vor unserer Schule trefen wir uns mit einer Touristin (einem Touristen) aus 

Deutschland – bildet Dialoge! 

 

Beispiel:  

- Guten Tag! Entschuldigung, wie komme ich zur Poliklinik?   

Gehen Sie über die Kpt. Jaroš Straße, dann geradeaus bis zur Brücke, über die Brücke und 

dort nach rechts ist die Poliklinik. 

- Ist es weit ?  Nein, in fünf Minuten sind Sie dort. 

- Danke. Auf Wiedersehen! 

 

Mein Beispiel: 

 

 

 



Antwortet! 

1. Ich bin verletzt (zraněný). Wie komme ich zur Poliklinik? 

___________________________________________________________________________ 

2. Ich habe kein Benzin. Wie komme ich zur Tankstelle? 

___________________________________________________________________________ 

3. Ich muss Brot und Milch kaufen. Wie komme ich zum Supermarkt? 

___________________________________________________________________________ 

4. Ich muss den Brief schicken. Wo ist die Post? 

___________________________________________________________________________ 

5. Ich habe Hunger. Wo ist ein Restaurant? 

___________________________________________________________________________ 

6. Ich möchte schwimmen. Wie komme ich zur Schwimmhale? 

___________________________________________________________________________ 

7. Ich muss in Třebíč übernachten. Wie komme ich zum Hotel? 

___________________________________________________________________________ 

Pozn. Odpovídejte tak, abyste byli schopni vytvořit jednoduchou oznamovací větu s přímým 

slovosledem v přítomném čase. 

 

MATEMATIKA 

 

Doufám, že Velikonoce jste si užili a přežili ve zdraví.  

Dnes budeme hlavně opakovat, co již známe a zkusíme vypočítat povrch a objem jehlanu 

s obdélníkovou podstavou. Nejdřív řešení úkolu z minulého týdne. 

1) Martin upletl 3 pomlázky za 2h 45min = 165 minut, 1 pomlázka pletl 165 : 3 = 55 minut.  

Tomáš upletl 4 pomlázky za 3h 56min = 236 minut, 1 pomlázka pletl 236 : 4 = 59 minut.  

Odpověď: Martin upletl jednu pomlázku o 4 minuty rychleji. 

 

2)         
1

5
 žlutých ……….60 : 5 = 12 

1

4
 modrých ……….60 : 4 = 15 

2

6
 zelených……….2 · (60 : 6) = 2 · 10 = 20 

1

12
 červených ……….60 : 12 = 5 

12 + 15 + 20 + 5 = 52, do 60 chybí 8. Odpověď:  Fialových vajíček bude 8. 



Malé opakování: 

 

Pokud máme pravidelný čtyřboký 
jehlan s podstavou ve tvaru čtverce, 
vypočtu povrch podle vzorce 

S = a2 + 2 · a · vs 
 

 

Pokud máme pravidelný čtyřboký 
jehlan s podstavou ve tvaru čtverce, 
vypočtu objem podle vzorce 

V = 
𝟏

𝟑
 · a2 · v 

 

 

 

A pokud máme čtyřboký jehlan s obdélníkovou podstavou, počítáme stejně, jen 

podstavu vypočítáme Sp = a · b.  

U pláště počítáme různé trojúhelníky, ∆a má základnu a,  výšku va,   

∆b má základnu b,  výšku vb.     Obsahy:       S∆a = a · va/2              S∆b = b · vb/2 

 



 
 

V této tabulce máte shrnuté všechny důležité údaje. 

 

 

 

Sp = a · b 

Spl = 2 · S∆a + 2 · S∆b 

Pokud máme pravidelný 
čtyřboký jehlan s podstavou 
ve tvaru obdélníku, vypočtu 
povrch podle vzorce 

S = a · b + a · va + b · vb 
 

 

 

 

Sp = a · b 

 

Pokud máme pravidelný 
čtyřboký jehlan a podstavou 
ve tvaru čtverce, vypočtu 
objem podle vzorce 

V = 
𝟏

𝟑
 · a · b · v 

Do sešitu si napište: 

Čtyřboký jehlan s obdélníkovou podstavou  a opište si vzorečky a příklad. 

1) POVRCH                                                            



 

Sp  ………. obsah podstavy          
Spl  ………. obsah pláště                

   Spl = a · va + b · vb  
   S = a · b + a · va + b · vb 
 

2) OBJEM 

                                                      

 

Příklad: Vypočítejte povrch a objem čtyřbokého jehlanu 

s obdélníkovou podstavou, pokud víte, že a = 40 cm, b = 72 cm, v 

= 15 cm.  

va (výšku na stranu a, je vyznačená modře) můžu vypočítat z Pythagorovy věty  

va 
2 =( 

𝑏

2

 )2 + v2 

va 
2 =( 

72

2

 )2 + 152 = 1296 + 225 = 1521     

va  = 39 cm 

vb (výšku na stranu b, je vyznačená červeně) můžu vypočítat vb 2 = ( 
𝑎

2

 )2 + v2 

vb 2 =( 
40

2

 )2 + 152 = 400 + 225 = 625 

vb = 25 cm    
 

1) POVRCH  
S = Sp + Spl                                                         

S = 2 880 cm2 + 3 360 cm2 = 6 240 cm2      
 
2) OBJEM 

V = 𝟏

𝟑

 · Sp · v 

V = 𝟏

𝟑

 · 2 880 · 15 cm3 

V = 14 400 cm3 

Sp = a · b 

Sp = 40  · 72 cm2 

Sp = 2 880 cm2 

 
Spl = a · va + b · vb  
Spl = 40 · 39 cm2 + 72 · 25 cm2 

Spl = 1 560 cm2 + 1 800 cm2 
Spl = 3 360 cm2 

Dneska nemáte žádný domácí úkol  

 

 

 

Sp  ………. obsah podstavy           



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Opakování – základní práva občanů 

Prostuduj si text a odpověz do sešitu na otázky 

Práva a povinnosti občanů 

Základní zákon našeho státu = Ústava (její součást Listina základních práv a 

svobod). 

 

Každému občanu České republiky zaručuje občanská práva a svobody. 

Občanská práva: 

- právo volit a být volen 

- svoboda projevu a právo na informace 

- právo shromažďovat se a psát petice 

- právo na soudní ochranu 

- svoboda tisku a náboženského vyznání 

- právo na vzdělání a svobodnou volbu povolání 

Lidská práva: 

- právo na život 

- osobní svoboda 

- ochrana vlastnictví 

- svoboda myšlení, pohybu a pobytu 

- soukromí osob 

 

Práva a svobody doplňují ale také povinnosti a odpovědnost jedinců. Některé 

povinnosti jsou dány zákonem a jedinec je musí plnit. 

Česká republika je právní stát – zaručuje všem svým občanům rovnost před zákon 

 

Úkoly: 

 

1. Jak se jmenuje základní zákon našeho státu? 

____________________________________ 

2. Co patří mezi občanská práva? 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

3. Vyjmenuj lidská práva. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Doplň: Na člověka se kromě práv a svobod vztahují také 
____________________. 

5. Kdo napomáhá k dodržování občanských a lidských práv? 

___________________ 

 

Řešení: 

1. Základní zákon našeho státu se nazývá Ústava. 

2. Občanská práva: právo volit a být volen, svoboda projevu a právo na informace, 

právo shromažďovat se a psát petice, právo na soudní ochranu, svoboda tisku a 
náboženského vyznání, právo na vzdělání a svobodnou volbu povolání. 

3. Lidská práva: právo na život, osobní svoboda, ochrana vlastnictví, svoboda 

myšlení, pohybu a pobytu, soukromí osob. 

4. Na člověka se kromě práv a svobod vztahují také povinnosti a odpovědnost. 

5. K dodržování občanských a lidských práv napomáhá veřejný ochránce práv – 
ombudsman. 

 

Zamysli se nad větou a výslednou myšlenku zapiš do sešitu 

 

Neznalost zákona neomlouvá. 
 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

Opakování - základní práva spotřebitele 

 

Úkol č.1 

 

Odpověz na otázky do sešitu 

 



 OCHRANA SPOTŘEBITELE 

 

1. O čem je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele? 

2. Kdo je vůči kupujícímu odpovědný za vady? 

3. Je možné reklamovat zboží v jiné provozovně jednoho obchodního řetězce? 

4. Jak dlouhá je (ze zákona) záruční doba u spotřebního zboží? 

5. Musím mít při reklamaci originální obal? 

6. Dokdy musí být vyřízena reklamace? 

7. Co se stane, když není reklamace v řádné době vyřízena? 

 

 

ŘEŠENÍ -  OCHRANA SPOTŘEBITELE 

1. O čem je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele? 

O vlastnostech a způsobu použití výrobků, o uplatnění reklamace spotřebitelem a 

formálně správném průběhu reklamačního řízení.... 

2. Kdo je vůči kupujícímu odpovědný za vady? 

Výlučně prodávající. 

Výjimkou je pouze situace, kdy je v záručním listu určen jiný podnikatel, který je 
povinen provést opravu (tzv.záruční servis). 

3. Je možné reklamovat zboží v jiné provozovně jednoho obchodního řetězce? Ano. 

4. Jak dlouhá je (ze zákona) záruční doba u spotřebního zboží? 24 měsíců 

5. Musím mít při reklamaci originální obal? 

Ne. Prodejce nemůže jakkoli omezovat naše právo věc reklamovat. 

6. Dokdy musí být vyřízena reklamace? Do 30 dnů. 

7. Co se stane, když není reklamace v řádné době vyřízena? 

Pokud není vyřízena do 30 dnů, je reklamovaná vada považována za 
neodstranitelnou a spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat 

výměnu zboží za nové. 

 

Úkol č. 2 

 

1. Prohlédni si cizí bankovky a napiš jejich název a v jakém státě se s nimi 

platí. 

2. Napiš, na kterém obrázku již bankovky neplatí.                                         



Velice lehké cvičení, tedy bez nápovědy a řešení 

 

     ………………………………………….. 

 

  ………………………………………….. 

 

     …………………………………….. 

……………………………………… 

 

 

 

 



FYZIKA 

 

Téma:   Planety -  Merkur   

                                                   Planeta Merkur   

                         

                 Základní fakta : 

1. Merkur je planetou nejblíže Slunci a zároveň nejmenší planeta 

sluneční soustavy. 

2. Jde o skalnatou planetu posetou krátery podobně jako náš Měsíc. 

3. Jeho oběh trvá asi 88 dní a den na něm trvá asi dvakrát déle. 

4. Vzhledem k absenci atmosféry a jeho polohou v blízkosti Slunce 

teploty na povrchu Merkuru kolísají mezi -180 až 430°C. 

5. Krátery vznikly kolizí s meteority a dalšími vesmírnými objekty, dále 

se zde vyskytují lávové výlevy a objekty připomínající říční koryta 

vzniklé srážkou s menšími tělesy. 

6. Nejvýraznějším povrchovým útvarem je přes 1400 km dlouhý kráter, 

který je považován za největší ve sluneční soustavě. 

7. Snímky vesmírné sondy MESSENGER odhalily na povrchu Merkuru i 

sopky a pohoří.  

 

Zajímavosti : 

Osa rotace planety je téměř kolmá k rovině oběhu a tak Slunce nikdy 

nesvítí do hlubokých kráterů okolo pólů. Navzdory extrémním 

výkyvům teplot některá měření naznačují tomu, že se na Merkuru v 

těchto oblastech vyskytuje voda v podobě ledu. 

 
Zapiš si otázky do sešitu a odpověz na ně :  



1. Co je to Merkur ? 

2. Jaká je doba oběhu kolem Slunce ? 

3. Jaká je maximální teplota na Merkuru ?  
 

Řešení : 

1. Merkur je planeta. 

2. 88 dní 

3. 430 °C 

 

 

CHEMIE 

 

Tuky – piš si jen to tučné 

Tuky máme živočišné i rostlinné. 

Živočišné tuky jsou - máslo, sádlo, rybí tuk. Vzpomeň si, z čeho a jak se dělá 

máslo a z jakých zvířátek jíme sádlo. 

Rostlinné tuky – jsou veškeré oleje: olivový, řepkový, slunečnicový, 

kokosový, sojový, lněný, konopný….. Oleje získáváme ze SEMEN rostlin   

a to LISOVÁNÍM.  

 

Doma máte určitě nějaké semínko – třeba vlašského ořechu nebo slunečnice. 

Zkus ho rozmělnit (rozdrtit) a dej ho na bílý papír. Napiš mi, co se na papíře 

objevilo. 

Tuky jsou zdrojem energie (dvojnásobné množství než cukry!!!) 

Vyrábí se tzv. ESTERIFIKACÍ: 

Glycerol +  karboxylová kyselina → ester (tuk) + vody 

Vzpomeň si, že : glycerol – je alkohol (končí na ol) 

Karboxylová kyselina je např. kyselina mravenčí nebo octová. 

Tuky také  dělíme na: 

Pevné – lůj, máslo, sádlo 

Kapalné – oleje 



Použití – si napiš sám/sama. Určitě si na něco vzpomeneš. 

Napiš mi, kromě toho, co ti zůstalo na papíře po rozdrceném semínku ještě: 

jakou funkci  (kromě toho, že jsou zdrojem energie), mají tuky v našem těle. 

zs.novakovajana@seznam.cz  

 

PŘÍRODOPIS 

 

Moji milí a pilní žáčci – studenti, už skoro absolventi, přeji vám pěkný týden – zůstaneme 
ještě u opakování. Ten, kdo se snažil zopakovat a doplnit opakování z minulého týdne, může 
si teď zkontrolovat, jestli splnil úkol správně:   

OPAKOVÁNÍ – přírodní zdroje 

- Přírodní zdroje dělíme na 1)obnovitelné 2)neobnovitelné, 

- reprodukce ryb v mořích a oceánech patří mezi zdroje obnovitelné, 

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

   zlata, stříbra, mědi aj. patří mezi zdroje neobnovitelné, 

- uveď příklad obnovitelné energie geotermální: gejzír, 
- hmota živočišného a rostlinného původu se nazývá biomasa, 

- v USA ve státě Texas je největší větrná elektrárna na světě, 

- Tři soutěsky v Číně je největší vodní elektrárna na světě, 

- vyjmenuj elektrárny šetrné k životnímu prostředí: vodní, větrná. 

 

OPAKOVÁNÍ – katastrofy 

- katastrofa je událost, kterou mohou způsobit lidé nebo příroda, 

- podle toho, kdo je způsobil, dělíme katastrofy na přírodní nebo způsobené  

  člověkem, 

- živelné pohromy patří mezi katastrofy přírodní, 

 

U následujících pojmů doplň, o jakou katastrofu se jedná: 

a) Sopečná erupce – přírodní, geologická 

b) Sluneční erupce – přírodní, kosmická 

c) Teroristický útok -  technogenní, násilné jednání 

d) Tornádo- přírodní, meteorologická 

e) Jaderná katastrofa – technogenní, průmyslová 

f) Tsunami – přírodní, geologická 

g) Blizard- přírodní, meteorologická 

h) Letecká nehoda – technogenní, dopravní 

i) Hladomor – přírodní, ostatní 

j) Ekologická katastrofa – technogenní, průmyslová 

k) Pandemie coronaviru – přírodní, ostatní 

l) Válka- technogenní, násilné jednání 

   

mailto:zs.novakovajana@seznam.cz


Na další příběh přírodní katastrofy – střetu litosférických desek a přizpůsobení 

se živočichů této události se můžete také podívat v televizi hned v úterý 14. 4. na 

PRIMA ZOOM v 16:30 h – Lengguru: Tajemství života. 
 

HEZKÉ VELIKONOCE! 

 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

Téma :              Opakování -  Ochrana za mimořádných událostí 

  

                Co je mimořádná událost? 

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

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

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

základní složky: Hasičský záchranný sbor ČR 150 

                                            Zdravotnická záchranná služba 155 

                                            Policie ČR 158 

                                             Integrovaný záchranný systém  112 

                            MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ PŘÍRODNÍMI VLIVY.  

1. Sesuvy a svahové pohyby .  

Sesuvem se rozumí pohyb hornin, zemin, bahna či jiného materiálu po 

svahu do nižší nadmořské výšky.  
2. Extrémní sucho.   

Sucho je forma přírodní katastrofy, která se projevuje nedostatkem srážkové vody, 

podzemní vody nebo jejich kombinací. 

 3. Sněhová kalamita . 

 Sněhová kalamita může vzniknout v důsledku dlouhodobého intenzivního sněžení, 

jehož následkem může dojít k vícedennímu přerušení dopravní obslužnosti území, k 

přerušení zásobování potravinami a el. energií, k poškození střech budov a vozidel 

vahou sněhu, ke zvýšení počtu zranění osob (uklouznutí na kluzkém povrchu, pády 

sněhu a ledu ze střech, vznik lavin v horách, apod.). 

 4. Požáry v krajině  



 Příčinou vzniku požáru je příroda (blesky při bouřce, pády hořících kosmických těles, 

výbuchy plynů) nebo člověk (úmyslné zapálení, nedbalost při zacházení s ohněm, při 

kouření nebo při používání techniky). 

 5. Bouřky . 

 Bouře je souborem elektrických (výboj blesku), optických a akustických jevů (hrom) 

vznikajících mezi oblaky navzájem nebo mezi oblaky a zemí. U bouřek představují 

největší riziko blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit smrt nebo těžké 

zranění (popálení) a také požár porostu nebo obytných budov. 

6.  Epidemie - Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, kdy se v 

místní a časové souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase) zvýší

   

                              Zapiš si : 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ PŘÍRODNÍMI VLIVY.  

1. Sesuvy a svahové pohyby . Sesuvem se rozumí pohyb hornin, zemin, 

bahna či jiného materiálu po svahu do nižší nadmořské výšky.  

2. Extrémní sucho.  Sucho je forma přírodní katastrofy, která se projevuje 

nedostatkem srážkové vody, podzemní vody nebo jejich kombinací. 

3. Požáry v krajině  

 Příčinou vzniku požáru je příroda (blesky při bouřce) nebo člověk 

(úmyslné zapálení, nedbalost při zacházení s ohněm) 

4.  Bouřky . 

Elektrický výboj 

5.  Sněhová kalamita může vzniknout v důsledku dlouhodobého 

intenzivního sněžení,  Sněhová kalamita může vzniknout v důsledku 

dlouhodobého intenzivního sněžení, Sněhová kalamita může vzniknout v 

důsledku dlouhodobého intenzivního sněžení, 

6.   Epidemie - Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, 

kdy se v místní a časové souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně 

stejném čase) zvýší. 

 

Odpověz na otázky : 

1. Co je to sesuv půdy? 

2. Kdo je příčinou požáru v krajině? 

3. Co je to epidemie ? 

 
                                 Řešení : 

1.  Sesuvem se rozumí pohyb hornin, zemin, bahna. 

2. Příroda a člověk. 

3. Vysoký výskyt infekčního onemocnění. 

 



DĚJEPIS 

 

Ahoj kluci a holky, 

po dvou týdnech se opět hlásím s něčím novým i do dějepravy. Jen pro připomenutí, v minulé 

opoře máte velmi stručný nástin dějin 2. světové války + 2 animace. Doufám, že jste je viděli 

všichni.  Na FB jsem vám vkládal i nějaké materiály pro studium navíc. 

Opět platí, že o následujícím tématu naleznete mnoho informací – včetně autentických 

filmových materiálů, dokumentů, svědectví atd. Naše téma bude „Protektorát Čechy a 

Morava“, ale uděláme to netradiční formou (opět). 

Budete pracovat se dvěma moderními výukovými platformami, ze kterých budete čerpat 

informace a odpovíte mi na jednoduché otázky. 

 

ODKAZ č. 1 (studijní platforma „MY JSME TO NEVZDALI“ – zde naleznete 

charakteristiku Protektorátu, kterou si zpracujete písemně do vašich sešitů, součástí jsou 

dobové fotografie a dokumenty, které si projdete. Jako bonus si pak můžete pustit klipy 

pamětníků, případně reportáž Příběhů 20. století) 

https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/konec-ceskoslovenska-a-druha-svetova-

valka/protektorat-cechy-a-morava/ 

 

ODKAZ č. 2 (studijní platforma „ŠKOLÁKEM V PROTEKTORÁTU, PAMÁTNÍKU 

TEREZÍN, lze použít k doplnění faktografie o Protektorátu – doporučuji bod č. 1 a 2 alespoň 

přečíst!!!)  

https://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/index.php/co-to-byl-protektorat 

 

Odpověz na následující otázky (ideálně písemně): 

1. Pokus se svými slovy vysvětlit, co to byl Protektorát Čechy a Morava. 

2. Kdy tento útvar vznikl? Jak vypadala jeho správa (česká x německá)? 

3. Jmenuj tři říšské protektory. 

4. Co bylo Gestapo a v čem spočívala jeho činnost? Jaké metody používalo?  

5. Jaká byla hospodářská situace v Protektorátu? 

6. Jak postupovali nacisté vůči židovskému a romskému obyvatelstvu? 

https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/konec-ceskoslovenska-a-druha-svetova-valka/protektorat-cechy-a-morava/
https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/konec-ceskoslovenska-a-druha-svetova-valka/protektorat-cechy-a-morava/
https://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/index.php/co-to-byl-protektorat


7. Co rozumíš pod pojmem „odboj“? Jak by se dal rozdělit?  

8. Znáš nějakou odbojovou organizaci? 

9. Jaké znáš formy odboje. Jmenuj. 

10. Co vedlo k „atentátu“ na R. Heydricha? Kdo jej připravil a provedl? Jaký měl následek?  

 

Doporučuji také: 

Vznik Protektorátu Čechy a Morava https://www.youtube.com/watch?v=zPaGpkIe9Jk 

Dějiny udatného národa českého – Protektorát 

https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs 

Tak začal Protektorát (1994) https://www.youtube.com/watch?v=_Pr3jbVvSWM 

Život za Protektorátu https://www.youtube.com/watch?v=OsYFFU9-SL4 

Atentát (1964) https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY 

Antropoid (2016) https://www.youtube.com/watch?v=DJO6h1_CzIA 

 

ZDÁ SE TOHO MOC, ALE OPAK JE PRAVDOU! TAK HURÁ DO PRÁCE!   

 

ZEMĚPIS 

 

Milá devítko,  

před 14ti dny jsme se věnovali tématu „HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST – SVĚTOVÉ 

HOSPODÁŘSTVÍ“. Informace jste si měli zpracovat / vytisknout a především zodpovědět 

otázky. Pro jistotu, nabízím odpovědi.   

 

Opakování tématu (odpovědi na zadané otázky):  

ÚKOL! Uveď příklady zemí, které můžeme označit jako (zdůvodni): 

V agrární společnosti bylo/je zdrojem obživy zemědělství, hospodaření v lesích a lov. 

S rozvojem průmyslu, dopravy a stavebnictví se vyvinula industriální společnost. 

V postindustriální společnosti mají důležitou funkci služby, důraz se klade na vzdělávání a 

výzkum. 

a) agrární – např. africké stáry (mimo JAR), některé asijské státy, tichomořské státy. 

https://www.youtube.com/watch?v=zPaGpkIe9Jk
https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs
https://www.youtube.com/watch?v=_Pr3jbVvSWM
https://www.youtube.com/watch?v=OsYFFU9-SL4
https://www.youtube.com/watch?v=cqZw5VlVRJY
https://www.youtube.com/watch?v=DJO6h1_CzIA


b) industriální – např. některé státy Evropy včetně ČR, Rusko, země jihovýchodní a východní 

Asie, Mexiko, Brazílie aj. 

c) postindustriální – např. USA, státy západní Evropy aj. 

JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE TOTO ROZDELENÍ NEPLATÍ ZCELA – OBJEVUJÍ SE 

STÁTY, KTERÉ JSOU AGRÁRNĚ-INDUSTRIÁLNÍ, PŘÍPADNĚ SE DOSTÁVAJÍ 

Z INDUSTRIALISMU DO POSTINDUSTRIALISMU. 

 

Vyhledej státy s nejvyšším a nejnižším HDP a nejvyšším HDP na jednoho obyvatele. Jedná se 

o různé nebo stejné státy? Pokud ne proč tomu tak je? 

nejchudší státy: africké – Burundi, Malawi, Dem. rep. Kongo, Niger, Libérie, Madagaskar… 

nejbohatší státy: Monako, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Katar, Bermudy, 

Švýcarsko, Austrálie, San Marino, Kuvajt… 

Vyspělost států se projevuje životní úrovní obyvatel. Odráží výživu, zdravotní stav, 

gramotnost, zaměstnanost, vzdělání, úroveň bydlení, oblékání, sociálního zabezpečení, 

funkčnosti dopravy, pracovních možností a jejich podmínek 

 

POKUD ODPOVĚDI NEMÁŠ, DOPIŠ SI.   

 

NOVĚ:  

SVĚTOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

- nejstarší a nejdůležitější zaměstnání obyvatelstva – zajišťuje obživu a suroviny pro 

průmyslovou výrobu. 

- využívá tzv. zemědělskou půdu – pole, louky, pastviny, sady, vinice, chmelnice aj. 

- 2/3 tvoří rostlinná výroba, 1/3 živočišná 

- typy zemědělství: a) samozásobitelské (žďárové, závlahové) b) produkce pro trh – 

nutná mechanice (zemědělská technika) 

- rozmístění: je závislé na přírodních podmínkách (nadmořská výška, sklon svahu, 

teploty, srážky, sluneční svit, kvalita půdy,…) a na hospodářských podmínkách 

(mechanizace, chemizace – hnojení, kvalita sazenice rostlin, kvalita stád…) 

- INTENZIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ – ve vyspělých státech se organizuje na menší orné 

půdě, s vysokou mírou mechanizace, mnohost plodin, v rozvojových zemích – 

nekvalitní půda, nekvalitní plodiny, stáda na chov, nízká nebo špatná mechanizace, 

nahrazení lidskou silou (Asie, Afrika) 



- ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY (NAJDI PŘÍKLADY!!!): 

1. olejniny –  

2. obilniny – 

3. luštěniny – 

4. hlíznaté plodiny – 

5. ovoce – 

6. zelenina –  

7. pícniny – 

8. pochutiny – 

9. technické plodiny –  

10. jiné –  

- CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT – nejvíce produktů živočišné výroby 

pochází z vyspělých zemí mírného pásu, kde probíhá CHOV: a) extenzivní – velká 

stáda na velkých pastvinách (USA, Argentina,…), b) intenzivní – velkochov ve 

velkokapacitních stájích (Holandsko, Nizozemí,…) 

- co se chová? SKOT – je rozšířen po celém světě, DOBYTEK – na mléko, maso, 

PRASATA – maso, OVCE – Austrálie, Nový Zéland, Skotsko, Irsko aj., DRŮBEŽ… 

 

Jako studijní materiál můžete použít i následující dokument „Přežijeme na naší planetě?“ 

(2008): https://www.youtube.com/watch?v=YAt2VusvKs8 x PŘEMÝŠLEJTE GLOBÁLNĚ! 

https://www.youtube.com/watch?v=YAt2VusvKs8

