
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, Facebook:  ibsenova otipka 

Od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 : 

1a Cvičení:ŘEŠENÍ z minulé hodiny. 

Přeložte tyto věty a přepište je do sešitu.  

Budu hrát fotbal.   I am giong to play football. 

Bude se učit angličtinu. He is going to learn English. 

Budu hrát na klavír.  I am going to play the piano. 

Budeme žít v Londýně.  We are going to live in London. 

Budu volat kamarádům. I am going to call my friends. 

Petr půjde do kina.  Peter is going to go to cinema. 

 

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

Napište do sešitu. ŘEŠENÍ z minulé hodiny 

She is going to study French.   She isn´t  going to study French.  

      Is she going to study French?  

We are going to buy a new house.  We aren´t going to buy a new house.  

      Are we going to buy a new house? 

I am going to visit New York.   I ´m not going to visit New York.   

      Are you going to visit New York? 

Sarah is going to call me.   Sarah isn´t going to call me. 

      Is Sarah going to call me? 

Někdy se dočtete , že sloveso go po going to se nemůže napsat. Není to pravda spíše se to 

často nepoužívá z důvodu stylistických (jak věta vypadá). 
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II. Budoucí čas prostý WILL 

Tento týden se budeme zabývat budoucností vyjádřenou za pomocí WILL. Tvorbou vět 

oznamovacích  

Výklad: 

Toto sloveso má pro všechny osoby stejný tvar a následuje za ním vždy základní tvar 
významového slovesa. 

I will go - půjdu 

you will go - půjdeš 

he/she/it will go - půjde 

we will go - půjdeme 

you will go - půjdete 

they will go - půjdou. 

Pomocné sloveso WILL obvykle v mluvené angličtině zkracujeme na 'LL - ve výslovnosti 
zůstává pouze / L /. 

I'll go /  aɪl gəʊ / nebo jen /  al gəʊ / 

 

you'll go /  ju:l gəʊ / 

 

he/she/it will go/  hi:l gəʊ -  ʃi:l gəʊ -  ɪtl gəʊ/ 

Například:   I will go to cinema  Půjdu do kina. 

Zkrácený tvar  I´ll go to cinema  Pujdu do kina. 

   She will play football  Ona bude hrát fotbal 

Zkrácený tvar   She´ll play football  Ona bude hrát fotbal 

Pozor: sloveso will je pouze pomocným slovesem znamená to, že se jedná o budoucí čas. 

Významové sloveso je až po WILL 

I  will   go to cinema. 

Pujdu do kina. 

Will pomocné sloveso naznačující, že se jedná o budoucnost. 

Go významové sloveso jít 

I will be actor. Budu herec. 

Ne: I will actor 

Zřídka se používá v tomto významu sloveseo Shall. V 1. osobě jednotného a množného čísla- 

I (já), We (my) 

I shall be actor Budu herec. 



 

II. Cvičení : Přepiš a přelož do sešitu 

Pujdu do kina._____________________________________________ 

Budu hrát fotbal.___________________________________________ 

Napišu ten dopis.___________________________________________ 

Budu fotbalistou.___________________________________________ 

Budu číst tu knihu.__________________________________________ 

Budu kreslit.______________________________________________ 

Budu běhat.______________________________________________ 

Budu hrát na kytaru._______________________________________ 

  

 

III. Zápor: 

will not zkrácený tvar won´t 

I won´t go to cinema  Nepůjdu do kina 

Cvičení III a.: Přeložte a přepište do sešitu. 

1. Neujdu do kina._____________________________________________ 

2. Nebudu hrát fotbal.___________________________________________ 

3. Nebudu psát ten dopis.__________________________________________ 

4. Nebudu fotbalistou.___________________________________________ 

5. Nebudu číst tu knihu.__________________________________________ 

6. Nebudu kreslit.______________________________________________ 

7. Nebudu běhat.______________________________________________ 

8. Nebudu hrát na kytaru._______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly pro práci doma 9. ročník na 27.4. - 30.4. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 
 nové učivo zapiš do sešitu: 
 

                                   Židé v protektorátu 
Čechy a Morava v protektorátu – platily zde norimberské rasové zákony, probíhala arizace. (Ariec = čistá německá rasa) 

Na podzim 1941 začaly první židovské transporty do vyhlazovacích táborů . 
Terezín – celé město se stalo židovským ghetem = sběrný a tranzitní tábor. Do Terezína (města pro 3000 obyvatel )  umístili nacisté 
až 50 000 lidí ze všech zemí, které ovládali. Hygienické podmínky byly katastrofální, nedostatečná lékařská péče, malé příděly jídla, 
brutální zacházení ze strany dozorců, rodiny rozděleny = muži a ženy byli ubytováni zvlášť. 
Vyhlazovacími tábory prošlo okolo 90 000 Židů. Vrátilo se jich asi 10 000. Ze 13 000 židovských dětí přežilo asi 250. 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pZEV2d91J8g Terezín malá pevnost 

 
opakování učiva : 
Jak se změnila situace  obyvatelstva po vyhlášení protektorátu? 

Kdy začaly transporty do vyhlazovacích táborů? 
K čemu sloužil Terezín? 
Jaké podmínky v něm panovaly za protektorátu? 
Které skupiny obyvatel byly pronásledovány v protektorátu nejvíce? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZEV2d91J8g


Matematika IX.tř. 27.4. – 30.4.2020                                                         Rupec S. 

Využití goniometrických funkcí 

 

 

 



Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 2, 3 

Řešení: A 

 

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

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

9B   V = 
 

  
 Sp . v 

       V = 19 000 cm³ 

10   V = 
 

  
 πr³.v    

       V = 45 500 cm³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova ke zdraví IX. tř., 27. 4. - 1. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Stres přináší i nové učivo, kterým je Komunikace, někdo komunikuje rád a bez 

problémů s kýmkoliv,  druhý může mít s komunikací problémy zvláště s určitými 

lidmi, nebo za určitých okolností. 

 



 

Úkoly: Jsou celkem jednoduché, raději si výsledky zapisuj.  

Sleduj při komunikaci (bavení se s někým): 

Jak je druhá osoba daleko od tebe, zda je ti příjemná nebo nepříjemná jeho 

blízkost. 

Jak se tváří on a jaký je asi výraz tvé tváře. Je to podobné? 

Pohyby hlavou, rukama celým tělem, co asi vyjadřují? 

Máte oční kontakt? 

Jaký pocit zůstal po komunikaci 

 

 

 

 

 



Finanční gramotnost IX. tř., 27. - 1. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů  

Podle uvedeného grafu výše odpověz: Když snížím, cenu výrobku z 2500 Kč na 

1500 Kč o kolik více výrobků prodám?  asi o 600 ks 

O kolik kusů výrobku by byl přibližně zájem, kdyby stál 999 Kč? asi 1700 ks 

 

2) Nové učivo - procvičování 

Stanov obchodní cenu výrobku pomocí přirážkové metody a stanov také 

koncovou cenu pro zákazníka. 

A) Výrobek: řetězová pila 

Cena od výrobce(dodavatele): 1500 Kč, obchodní přirážka je 25%. 

a) Obchodní cena : 

b) Koncová cena pro zákazníka: 

(DPH - 21%)!!! 

B) Sako stálo 2000 Kč. Je stanovena sleva 30%. Jaká je pro zákazníka 

konečná cena? 

 

 

 

Zeměpis IX. tř., 27.4. - 1.5. 2020, vyučující - Šebesta 

1)  Řešení minulých úkolů  

  



3. Spojte pojmy, které k sobě patří: 

Výrobní služby - oprava strojírenského zařízení, údržba strojů, úklid pracovních 

prostorů? 

Nevýrobní služby - ostatní 

 

2) Nové učivo, učebnice str. 75-76. 

 

Pasívní cestovní ruch - ………………………………za hranice svého státu a své 

……………………….a ……………………………….vydělané u nás …………………………….. 

v jiné zemi. 

Aktívní cestovní ruch - všechen ………………………….., který přispívá do 

……………………………….. 

Typy cestovního ruchu: 1.   2.   3.  

 4.   5.   6.   7.  

 8.   9. 

 

 



Výchova k občanství IX. tř., 27. 4. - 1.5. 2020, vyučující - Šebesta 

Dnes jen pro zábavu 

Najdi ve čtyřsměrce a vyškrtej: 

azyl, Brusel, cizinec, clo, dohoda, euro, europoslanec, Evropa, hranice, komisař, občanství, 

parlament, pobyt, povinnost, právo, smlouva, spolupráce, uprchlík, lidé 

 
Ze zbylých slov slož tajenku (sousloví): 

 

Pro připomenutí - orgány EU 

 
 



Fyzika IX. tř., 27.4. - 1.5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

 

Pomoci ti mohly 

pohádky. 

2) Nové učivo 

Plynné planety, učebnice  str. 102 - 105. 

1) Čím se liší plynné planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) od kamenných ( 

Merkur, Venuše, Země, Mars)? 

 

2)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS, učivo na týden 27.4. – 30.4.2020 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Email: KalocovaB@seznam.cz 

Facebook: Barča Kaločová 

Až budete mít úkoly vypracovány, vyfoťte – a zašlete na můj messenger nebo email – někteří 

z Vás již tak dělají – moc Vás chválím!  

1. OPAKOVÁNÍ Z MINULÉHO TÝDNE (vypracuj do sešitu) 

a) Přečti si pozorně text, o kterém globálním problému lidstva je řeč:………………………………… 

Na povrch země dopadá sluneční záření – část záření zemský povrch ohřívá a část se odráží 

zpátky do Vesmíru – ALE: v atmosféře se nacházejí plyny, které odražené teplo zadržují – 

oxid uhličitý, vodní pára, metan – za normální situace přirozený jev, kdy je teplota naší 

planety takto vyrovnávaná, aby zde nebylo ani moc teplo ani moc zima – ALE: vypouštěním 

stále většího množství skleníkových plynů do atmosféry, se skleníkový efekt zesiluje! – 

SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV (ROPA) a INTENZIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ (uvolňování oxidu 

uhličitého z hnojiv, metan uvolněný při trávení přežvýkavců). 

b) Podívej se pozorně na mapku hustoty obyvatel naší Planety – dnes vypiš 5 zemí, které 

jsou nejméně ohroženy přelidněním (tzn. nejsvětlejší barvy). 

 

c) Vypiš alespoň 3 globální ekologické problémy lidstva (naší Planety) – minulá látka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



2. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

a) – Jedná se o skleníkový efekt 

b) – Kanada, Grónsko, Austrálie, Mongolsko, Nový Zéland, Lybie 

c) – Přelidnění, Klimatické změny, Ubývání zemědělské půdy, Znečištění životního prostředí 

(vody, ovzduší apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JČ pro 9.třídu  27.- 30.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

1. Správná a možná řešení úkolů z minulého týdne : 

2) V prvních třech větách textu ( o výletu na Prašivou) jste měli určit : 

    1. souvětí podřadné, VV podmínková 

    2. souvětí podřadné, první VV předmětná, druhá VV přívlastková 

    3. souvětí souřadné (2 VH), první VV předmětná, druhá VV příslovečná časová 

 

3) Obohacování slovní zásoby ODVOZOVÁNÍm : 

     znepokojovat- pokoj, pokojný, nepokoje.. 

     prašivina- prašivka, rozprašovač, prašivý.. 

     léčit- léčitel, léčivá, vyléčit.. 

     rozhledna- hledět, výhled, pohlednice.. 

     pokračovat- kráčet, překračovat, ukročit, pokračovatel.. 

 

4) Odpověď na otázku ( vycpané zvíře) : medvěd 

     Jiný název by mohl být např. U medvěda, Brloh apod. 

 

2. Přečti a opiš si tento text : 

 

Hrůzy 2.světové války jsou nám neustále připomínány. Téměř denně se můžeme                    

na televizních obrazovkách setkat se zmínkou, s dokumentem nebo s filmem o této smutné a 

strašné události. Pro filmové producenty je to dlouhodobě lákavé téma, které bylo ztvárněno 

už mnohokrát. Mezi výborné české filmy bychom mohli zařadit Želary, Tmavomodrý svět, 

Lidice, Musíme si pomáhat, Ostře sledované vlaky a jiné. Také jsou slavné zahraniční snímky 

Schindlerův seznam, Enigma, Pokání, Anglický pacient, Sofiina volba nebo i polodokument 

Nickyho rodina. I atentát na říšského protektora R.Heydricha u nás se stal předlohou                

k filmům Vyšší princip, Atentát, Antropoid, Protektor a Smrtihlav.                                          

Viděl si nějaké z těchto děl ? 

 

Vypiš si slova, kterým úplně nerozumíš a najdi si jejich význam ( internet aj.). 

 

3. Pokus se správně doplnit koncovky –i/-y/-a v minulém čase sloves : 

 

hrůzy nám připomínal-, dokumenty nám přiblížil-, producenti využil-, události  zobrazoval-, 

témata hledal-, vlaky jezdil-, snímky popisoval-, seznamy obsahoval-, pacienti umíral-, rodiny 

prchal-, atentáty proběhl-, předlohy byl- napsán-, díla vyjdřoval-. 

 

Tyto části proměň ve věty a napiš do sešitu ( nebo na papír) ! 

 

4. Popiš svůj obvyklý den ( v současnosti !)- alespoň 5- 6 vět ! 



 

Chemie IX. tř.    27.4. – 1.5. 2020                                                         Ing.Evžen Tarasiuk 

Zasílám Vám tyto úkoly pro následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, 

napište mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

1. Doplň správnou odpověď v textu. Hotový text si přepiš do sešitu. Zkontroluj si 

řešení.  

ALKENY 
Alkeny jsou uhlovodíky s 1 _______ vazbou v řetězci. Mají koncovku  
____ a obecný vzorec CnH2n.  Jsou to uhlovodíky__________, proto jsou reaktivní – dvojná 
vazba se snadno štěpí a dochází např. k polymeraci. Polymerace je chemická reakce mnoha 
monomerů, dochází ke štěpení dvojné (trojné) vazby za vzniku polymeru. Nejznámějšími 
alkeny jsou ______ (etylen), který polymeruje na polyetylen (PE), a propen (________) 
polymeruje na polypropylen (PP). Ethen má chemický vzorec _____, propen _____. 
ALKYNY 
Alkyny jsou uhlovodíky s 1 _______vazbou. Mají koncovku _____, obecný vzorec CnH2n-2. 
Jsou to uhlovodíky____________, stejně jako alkeny polymerují. Ethyn (________) C2H2 se 
používá k ____________ sváření a řezání kovů. Je také chemickou surovinou – výroba 
________, kyseliny octové. 
 

2. Přepiš do sešitu seznam nejběžnějších anorganických chemických látek. Snaž se 
zapamatovat, co nejvíce informaci. 
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ŘEŠENÍ 

ALKENY 

Alkeny jsou uhlovodíky s 1 dvojnou vazbou v řetězci. Mají koncovku –en a obecný vzorec 
CnH2n.  Jsou to uhlovodíky nenasycené, proto jsou reaktivní – dvojná vazba se snadno štěpí a 
dochází např. k polymeraci. Polymerace je chemická reakce mnoha monomerů, dochází ke 
štěpení dvojné (trojné) vazby za vzniku polymeru. Nejznámějšími alkeny jsou ethen (etylen), 
který polymeruje na polyetylen (PE), a propen (propylen) polymeruje na polypropylen (PP). 
Ethen má chemický vzorec C2H4, propen C3H6. 

ALKYNY 

Alkyny jsou uhlovodíky s 1 trojnou vazbou. Mají  koncovku  –yn, obecný vzorec CnH2n-2. Jsou 
to uhlovodíky nenasycené, stejně jako alkeny polymerují. Ethyn (acetylen) C2H2 se používá 
k autogennímu sváření a řezání kovů. Je také chemickou surovinou – výroba plastů, kyseliny 
octové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika 9. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 27.4.-30.4. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je to klipart? 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 
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