
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 4. 5. 2020 do 7. 5. 2020 : 

II. Budoucí čas prostý WILL 

I. Řešení cvičení z minulé hodiny: 

II b) Cvičení:  Přepiš do sešitu i s překladem. 

vzor:  Budeš fotbalista?  Will you be footballer? 

 Budou oni kreslit?  Will tehy draw? 

 Pujdeš do kina?  Will you go to cinema? 

 Budeš kreslit?   Will you draw? 

 Budeš číst tu knihu?  Will you read the book? 

 Bude on hrát na kytaru? Will he play the guitar? 

 Bude ona běhat?  Will  she run? 

 Budeme hrát fotball?  Will we play football? 

 Budete psát ten dopis? Will you write the letter? 

 

II d) Cvičení:  Přepiš do sešitu i s řešením. 

Vzor: Will he play football?  Yes,I will. 

   No, I won´t. 

 

Will she  play the guitar?   Yes, She will. 

   No, She won´t. 

 

Will they draw?   Yes, They will. 

   No, They won´t. 

 

Will you read the book?   Yes, I will. 

(Budeš číst tu knihu?)   No, I won´t. 

 

Will we go to cinema?   Yes, We will. 

(Půjdem do kina?)   No,We won´t. 
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II. Přečíst  
Použití WILL 

Budoucnost s WILL používáme především v těchto případech: 

 

1) Právě se rozhodujeme 

Pokud se jedná o to, že mluvčí se rozhoduje pro něco v okamžik mluvení, používáme 

WILL: 

Which one do you want? - I'll take the blue one.  

(Který chcete?  Vezmu si ten modrý) 

 

2) Co si myslím o budoucnosti 
WILL používáme u takové předpovědi budoucnosti, která není založená na žádných 

již patrných skutečnostech, člověk prostě říká svůj názor, co si myslí. 

 

In 2100, cars will fly.  opět pouhá předpověď budoucnosti 

 

Často v takových větách bývá I THINK( myslím si), probably(pravděpodobně)… 

3) Sliby, objednání, prosby, varování, výhrůžky 

WILL se dále používá v těch případech, kdy člověk pouze něco neoznamuje, ale 

zároveň provádí nějaký úkon, jako např. slibuje, varuje, vyhrožuje, objednává si, 

prosí apod. 

 

I'll have a beer.  

(Dám si jedno pivo) 

I'll help you with the homework 

(Pomůžu ti s úkolem) 

Will you do that for me?  

(Uděláš to pro mě?) 

Použití BE GOING TO 
Vazbu BE GOING TO používáme především v těchto případech: 

 

1) Oznamujeme své plány 

Pokud se nejedná o rozhodování v daný moment, ale spíše o oznámení rozhodnutí, 

které už člověk udělal, použijeme BE GOING TO: 

I'm going to visit Jack next week.  - mám to v plánu 

(Příští týden navštívím Jacka.) 

Jedná se o nějaký již existující záměr. Do češtiny tyto věty můžeme přeložit např. 

pomocí slovesa HODLÁM... 

2) Předvídáme, že se něco stane, na základě patrných důkazů 

Někdy je možné odhadnout, že se něco stane, podle viditelných důkazů. Vlastně 

vidíme, že se k něčemu schyluje, že už se to blíží. V takových případech také 

používáme BE GOING TO: 

Look! It's going to rain!  - vidím např. mraky, schyluje se k dešti, je to vidět 

(Hele, bude pršet?) 



Tento případ použití BE GOING TO v některých učebnicích nazývají pojmem 'blízká 

budoucnost'. 

Závěrem 

Pokud tyto dva 'časy' zaměníte, mohlo by se stát, že věta bude znít nesprávně, divně, nebo bude 

mít trochu jiný význam. Přes všechna pravidla ale stále v mnoha případech zůstává linie mezi 

oběma způsoby vyjádření budoucnosti velmi tenká a v mnoha případech si lze vybrat libovolnou 

strukturu, aniž by byl jakkoliv pozměněn význam věty. Cvičení, která na toto téma naleznete v 

učebnicích a možná i na našich stránkách nejsou vždy stoprocentní. I rodilý mluvčí by mohl u 

některých vět váhat, zda v testu vybrat GOING TO nebo WILL. Výše uvedená pravidla vám však 

pomohou používat budoucí časy ve valné většině případů správně. 

III. Zápis do sešitu: 

Will nebo going to: 

Will: 

1) Právě se rozhodujeme. 

Pokud se jedná o to, že mluvčí se rozhoduje pro něco v okamžik mluvení. 

2) Co si myslím o budoucnosti. 

WILL používáme u takové předpovědi budoucnosti, která není založená na žádných již patrných 

skutečnostech, člověk prostě říká svůj názor, co si myslí. 

3)  Sliby, objednání, prosby, varování, výhrůžky. 

 

Going to: 

1) Oznamuji své plány.: 

Pokud se nejedná o rozhodování v daný moment, ale spíše o oznámení rozhodnutí, které už 

člověk udělal. Do češtiny tyto věty můžeme přeložit např. pomocí slovesa HODLÁM. 

2)  Předvídáme, že se něco stane, na základě patrných důkazů: 

Někdy je možné odhadnout, že se něco stane, podle viditelných důkazů. Vlastně vidíme, že se 

k něčemu schyluje, že už se to blíží. Někdy se hovoří, že se jedná o blízkou budoucnost. 

IV. IV:Popřemýšlejte, jak byste přeložili tyto věty. 
A) Bude pršet (Vidím mraky a již kape.),    Koupím to tričko. (Teď jsem se rozhodl.) 

_____________________________________  ___________________________________ 

Doporučení :Tvorbu vět můžete procvičovat i přes internet např. na webu umime anglicky. 

Příští týden se zaměříme  na procvičování tvoření budoucnosti za použití will a going 

to.!!! 

 



Pokyny k práci do předmětu informatika 9. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 4.5.-7.5. 2020 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS, učivo na týden 4.5. – 7.5.2020 

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!  kdo nedělá nic, čeká ho přezkoušení a bude si 

muset úkoly dodělat – nebude toho najednou moc?? 
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1. OPAKOVÁNÍ (pokuse se vše vypracovat do sešitu) 

1. Které globální problémy trápí svět? Popřehazuj písmenka a určitě na to přijdeš  
 

nepolítování globál  

a chodbu  

tzn sledovaně  

dr homola  

středně lipno  

zarodků sjednotte  

i mocne  

 

3.) Doplňte tabulku, která se zabývá některými z globálních problémů světa. Nalezněte 
příčiny, následky a možná řešení problémů. Zajímá mě, jaký máš názor na návrh jejích 
řešení, mají všechny tyto problémy nějaké řešení? Příští týden Vám vložím vyplněnou 
tabulku, jak by to asi mělo vypadat, teď se zamyslete vy.  

 
 

PROBLÉM PŘÍČINA NÁSLEDKY NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

HLADOMOR 

   

 

AIDS 

   

 

MNOŽSTV

Í ODPADU 

   



 

NEDOSTATE

K ZDROJŮ 

   

 

VYMÍRÁNÍ 

ŽIVOČIŠNÝC

H DRUHŮ 

   

 

 

4.) Který z globálních problémů považujete za největší? Proč? 
 

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

 

 

 

2. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (vyluštil/a jsi všechny problémy?) 

 

 
 

nepolítování globál globální oteplování 

a chodbu chudoba 

tzn sledovaně nevzdělanost 

dr homola hladomor 

středně lipno přelidněnost 

zarodků sjednotte nedostatek zdrojů 

imocne nemoci 

 

 



Chemie IX. tř.    4.5. - 7.5. 2020                                                                   Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě. Zasíláme 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. Zopakujeme koncovky oxidačních čísel, které používáme v názvosloví látek.  

I. – ný 

II. – natý 

III. – itý 

IV. – ičitý 

V. – ičný / – ečný 

VI. – ový 

VII. – istý 

VIII. – ičelý 

2. Doplň tabulku. 

1. Kyselina bromovodíková  

2. Oxid berylnatý  

3. Kyselina sírová  

4. Oxid boritý  

5. Fluorid olovnatý  

6. Sulfid lithný  

7. Oxid dusičitý  

8. Oxid sodný  

9. Sulfid hořečnatý  

10. Kyselina fluorovodíková  

11. Oxid uhličitý  

12. Fluorid draselný  

13. Oxid dusnatý  

14. Kyselina chlorovodíková  

15. Sulfid vápenatý  

16. Kyselina uhličitá  

17. Kyselina 
sirovodíková=sirovodík=sulfan 

 

18. Fluorid vápenatý  

19. Sulfid draselný  

20. Kyselina dusičná  

2. Spoj  vzorec sloučeniny s jeho chemickým názvem. 
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ŘEŠENÍ: 

Kyselina bromovodíková HIBr-I
 

Oxid berylnatý BeIIO-II
 

Kyselina sírová HI
2SVIO-II

4 

Oxid boritý BIII
2O-II

3 

Fluorid olovnatý PbIIF-I
2 

Sulfid lithný Li2S 

Oxid dusičitý NO2 

Oxid sodný Na2O 

Sulfid hořečnatý MgS 

Kyselina fluorovodíková HF 

Oxid uhličitý CO2 

Fluorid draselný KF 

Oxid dusnatý NO 

Kyselina chlorovodíková HCl 

Sulfid vápenatý CaS 

Kyselina uhličitá H2CO3 

Kyselina sirovodíková=sirovodík=sulfan H2S 

Fluorid vápenatý CaS 

Sulfid draselný K2S 

Kyselina dusičná HNO3 

 

 

 

 

 



Matematika IX.tř. 4.5. – 7.5.2020                                                         Rupec S. 

 

Nebo: 

100% = 500 Kč 

1% = 500 : 100 = 5 Kč 

12% = 5 . 12 = 60 Kč 

 



 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1c, d, 2, 3b,c, d 4, 5B 

Řešení: 

1       1% z celku (základu) vypočítáme, když celek dělíme 100     

a)     100 : 100 = 1Kč 

b)     550 : 100 = 5,50 Kč 

3a)   300 : 100 = 3 Kč    16 . 3 = 48 Kč 

 
5Aa)   2 400 : 100 = 24 Kč     18 . 24 = 432 Kč 

     b)  8 100 : 100 = 81 Kč     29 . 81 = 2 349 Kč 

     c)      540 : 100 = 5,40 Kč   7 . 5,40 = 37,80 Kč 
 

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

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

chybu, pokus se ji opravit. 

1 Jeřáb dosáhne do vzdálenosti 9,6 m 

2 Délka lanové dráhy je 360 m 

3 Výška pomníku je 8 m 

 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz


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

1) Řešení minulých úkolů  

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 : 1500 . 1,25= 1875 

b) Koncová cena pro zákazníka: 1875 . 1,21 = 2268,75 = 2269 Kč 

(DPH - 21%)!!! 

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

100% = 2000, 1% = 20, 30% = 20 . 30 = 600 

Původní cena 2000 - 600 = 1400 Kč 

2) Nové učivo 

 



 

 

Setkali jste se už s podobným jednáním? Jak jste reagovali? Je tento postup 

podle vás správný? Svou zkušenost napiš do sešitu! 



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

Pokračování tématu - komunikace 

 

 



 

 

A opět hravý úkol. Sleduj lidi se kterými komunikuješ, zda je výše uvedené 

pravdivé. 

 

 



 

 



 



 

 

 



Fyzika IX. tř., 4. - 8.5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

 

2) Nové učivo 

 Vznik a vývoj hvězd, učebnice str. 111 - 112. Přečíst a splnit úkoly. 

Hvězdy vznikají z …………………………..   ………………………….. Hustota těchto mračen 

je mnohonásobně ……………………… než hustota vzduchu na Zemi. Ke stlačení 

mračna může dojít několika způsoby. Nejčastějším je vzplanutí 

………………………..v sousedství …………………. Ve stlačovaném …………………………..   

…………………………….mračnu vznikají zárodky budoucích ……………………………, 

zvané ………………………… 

Globule se neustále smršťuje. Postupně se v ní zvyšuje teplota. Když tato 

teplota dosáhne několika milionů stupňů, začne zde probíhat 

……………………………. reakce. Z globule vzniká zářící ………………………. 

Zopakuj si učivo s. 90 termonukleární reakce. 

 

 



Zeměpis IX. tř., 4. - 8 .5. 2020, vyučující - Šebesta 

1)  Řešení minulých úkolů  

 

Pasívní cestovní ruch - pokud vycestujeme za hranice svého státu a své peníze a prostředky vydělané 

u nás utratíme v jiné zemi. 

Aktívní cestovní ruch - všechen turismus, který přispívá do státní pokladny 

Typy cestovního ruchu: 1. kulturní   2. pracovní   3. poznávací

   4. pobytový   5. lázeňský   6. 

náboženský   7. sportovní   8. zážitkový   9. 

agroturistika 

2) Nové učivo 

Mezinárodní obchod, učebnice s. 78-79, přečíst a splnit úkoly 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

JČ pro 9.třídu  4.- 7.5.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

 

1. Kontrola a oprava úkolů z minulého týdne : 

 

2) Měl si vypsat slova, kterým úplně nerozumíš a najít jejich význam : 

    ( šlo o slova cizího původu) 

antropoid- lidoop 

atentát- pokus o zabití osoby (osob), často z politických důvodů 

protektor- ochránce, správce, patron, příznivec.. 

dokument- druh filmu, který zprostředkovává skutečnost, realitu.. 

producent- stará se většinou o finanční zajištění uměleckého díla, např. filmu 

 

 

3) Měl jsi doplnit i/y  a vytvořit věty : 

     Např.: 

Hrůzy války ve filmu nám připomínaly utrpení obyvatelstva. 

Dokumenty nám přiblížily osudy mnoha lidí. 

Producenti často využili různé sponzory. 

Často události zobrazovaly lidská hrdinství. 

Mnohá témata hledala nový úhel pohledu. 

Některé vlaky jezdily jen určité úseky. 

Určité snímky popisovaly významné události. 

Seznamy obsahovaly jména lidí určených k likvidaci. 

V nemocnicích umírali pacienti na válečná zranění. 

Rodiny židovského původu prchaly do zahraničí. 

Bohužel některé atentáty proběhly neúspěšně. 

Všechny předlohy byly napsány nedávno. 

Nejlepší díla vyjadřovala věčně živé myšlenky. 

 

Pokud si je ještě nenapsal, opiš si tyto ( viz.výše) ! 

 

 

 

 

 

 



2. Určitě znáš různé ZKRATKY. Pokus se určit co znamenají tyto : 

 

ARO 

AVČR 

BOZP 

ČEDOK 

HUP 

IČO 

MHD 

NATO 

OSN  

PET 

SMS 

SPZ 

TBC 

UEFA 

UNESCO 

WIFI 

ZTP 

 

A teď vymysli nějakou svou originální zkratku ! 

 

3. Vyskloňuj podstatná jména v jednotném i v množném čísle : 

 

akademie, láhev, uzávěr, číslo, datum . 

 

Správné řešení příště ! 

 

 

 


