
STUDIJNÍ OPORA PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU (4. 5. – 8. 5. 2020) 

 

Informace  pro vycházející 

 

Vážení rodiče, v tomto týdnu od 4. 5. do 8. 5. 2020 si můžete přijít pro zápisový 

lístek opět mezi 7. a 13. hodinou. 

Bez zápisového lístku střední škola  nakonec vaše dítě nezapíše, přestože bylo 

přijato. 

Vyzývám opět všechny, kteří do OU Hlučín ještě neodnesli přihlášku, ať tak 

učiní ihned. Nezapomeňte na razítko dětského lékaře.  

 

OU Hlučín – má již vyvěšené výsledky. Ti, co si podali přihlášku, budou ještě obesláni dopisem, ve 

kterém budou další informace. Čtěte je pozorně!!! 

Pokud někteří z vás ještě do Hlučína přihlášku nedonesli, udělejte tak IHNED, protože 

v současné době vedení školy rozesílá dopisy s důležitými informacemi pro přijaté. Pokud do 

konce června nebude zřejmé, že vaše dítě bylo přijato, končí povinnou školní docházku na ZŠ 

k 30. 6. 2020 a od 1. 7. 2020 jej musíte zapsat na úřad práce. Informace, že máte čas se 

rozmyslet do konce srpna, jsou mylné!!!! 

SŠ U Studia – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Krakovská – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách  

SŠ Zd. Matějčka  – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Moravská  – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Příčná – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Na Jízdárně – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Zengrova – bude mít vyvěšené výsledky do 8 dní od vyhlášení termínu přijímacích zkoušek pro 

maturanty. 

SŠ Karasova – bude mít vyvěšené výsledky do 8 dní od vyhlášení termínu přijímacích zkoušek pro 

maturanty. 

 

Zápisový lístek může být odevzdán až v době, kdy zná uchazeč výsledky z obou škol (oborů), 

nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na maturitní obory. 

Pokud se hlásí uchazeč jen na učební obory, může odevzdat zápisový lístek již nyní. 



ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

 Tento týden si odpočineme od mluvnice, pravopisu i od psaní a budeme se 

věnovat práci s textem. Vaším úkolem bude přečíst si pozorně text a 

odpovědět na otázky pod textem. Když budete číst pozorně, bude to určitě pro 

vás hračka. 

 Odpovědi si zapište do sešitu, kdo mi pošle správné odpovědi emailem, bude 

odměněn. 

 Samozřejmě neustále platí procvičování pravopisných jevů apod. online na 

známých webech (zkuste i tento týden aspoň chvilku) 

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/ 

 

 

Text ke čtení (pozorně si text přečtěte a pokuste se odpovědět na otázky pod ním): 

Napoleon a konopí 

Možná vás překvapí, že prvním člověkem, který vydal zákaz užívání konopí, byl Napoleon Bonaparte. 

Stalo se to roku 1800, když táhl se svým vojskem na Egypt. Tehdy Napoleon vyhlásil, že vojáci nesmí 

požívat silný alkoholický nápoj, který muslimové vyráběli z květenství samičích rostlin jisté byliny 

zvané konopí, ani kouřit hašiš či konopné semeno. Tento francouzský generál totiž psychoaktivní 

účinky konopných látek zažil na vlastní kůži a nebylo to vůbec příjemné. Když 1. července 1798 

vjížděl do města Alexandrie, stal se terčem útoku jednoho místního obyvatele, který na něj vystřelil z 

okna domu, ale minul. Napoleonova ochranka ho nakonec zadržela a pozdější vyšetřování prokázalo, 

že útočník byl pod vlivem těchto omamných látek. A protože konzumace marihuany byla mezi 

Egypťany běžnou záležitostí, dělal Napoleon, vše pro to, aby se jeho vojáci pod vliv této byliny 

nedostali.(Převzato z Muy interesante a upraveno) 

 

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/


1. Které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá z textu? 

a) Konopí a marihuana jsou dvě různé byliny. 

b) Konopí je léčivá bylina. 

c) Konopí má samčí a samičí rostliny. 

d) Konopí pochází z Egypta. 

 

2. Pod vlivem kterých omamných látek byl podle textu útočník? 

a) pod vlivem neznámých drog 

b) pod vlivem pouze hašiše 

c) pod vlivem pouze marihuany 

d) pod vlivem konopných látek 

 

3. K zákazu užívání konopných látek došlo podle textu na území státu: 

a) Alexandrie 

b) Egypt 

c) Francie 

4. Slovo konzumace je v textu užito ve významu: 

a) požívání 

b) jedení 

c) prodej 

Další otázky (nehledejte už v textu, ale zkuste zapátrat v paměti, či pohledejte v chytrých knihách 

nebo na webu). 

 



5. Kdo byl Napoleon Bonaparte, ve kterém žil století a jaké byl národnosti? 

 

6. Co znamená tzv. Napoleonský komplex 

 

7. Bitva u  Waterloo - v této bitvě francouzská armáda císaře Napoleona I. 

utrpěla drtivou porážku. Na území kterého dnešního státu byste Waterloo 

hledali? 

 

8. Je dnes u nás v republice užívání marihuany trestné? 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

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 

1. Prohlédni si obrázek a jen SI PŘEČTI TEXTY. Podle popisu přiřaď strašidlu číslo. 
My favourite monster 

1. My name is “Blackie”. I’m red and black. I 
Have got two big eyes, a small mouth two teeth, two short arms and two small hands. 
 
2. My name is “Brownie”. I’m big, brown and 

Hairy. I have got two big eyes, a small mouth 
and a big tooth. 
 
3. My name is “Dino”. I’m green and red. I have got a long tail. I have got two eyes, a small 
mouth and two teeth. 
 
4. My name is “Pinky”. I’m pink. I have got two 

Big eyes, a small nose, a small mouth, two 
short arms and light blue fee. 
 
5. My name is “Mor”. I’m pink. I have got two big eyes, a small mouth, two hands, two thin 
legs and a long green tail with a star. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


6. My name is “Katu”. I’m orange . I have got two big eyes, a small mouth and a long tail. My 
feet are small. 
 
7. My name is “Kork”. My body is light blue, I have got one eye, a small mouth, one tooth, 
two arms, and two hands my hair is short and purple spiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Podle pravdivosti doplňují True:T, False:F – vše zjistí v předešlém cvičení v textu. 

Přelož věty.  Přepiš si do sešitu English.  

TRUE OR FALSE 
1. Blackie hasn’t got three eyes _______   6. Pinky has got two small eyes ______ 
2. Brownie is big and brown _______   7. Kork has got black hair ______ 
3. Mor is black and red _______    8. Brownie has got one tooth ______ 
4. Katu has got a short tail _______    9. Mor has got a big mouth ______ 
5. Dino is wearing a cap _______    10. Katu is orange ______ 
 

3. Doplň slovesa MÍT (HAS/HASN’T GOT) podle pravdivosti. Přelož věty. Přepiš si do 

sešitu English.  

1. Mor ____________ a long tail.    6. Dino _______________ two hands. 
2. Dino ____________ one tooth.    7. Mor _______________ a small body. 
3. Blackie ____________ three eyes.   8. Kork _______________ two eyes. 
4. Brownie ___________ a big mouth.   9. Pinky _____________ two ears. 
5. Katu _____________ big feet.    10. Blackie ___________ two long arms.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŘEŠENÍ: 
1. 

 

2. 

1. Blackie hasn’t got three eyes. T     6. Pinky has got two small eyes. F 
2. Brownie is big and brown. T     7. Kork has got black hair. F 
3. Mor is black and red. F      8. Brownie has got one tooth. T 
4. Katu has got a short tail. F      9. Mor has got a big mouth. F 
5. Dino is wearing a cap. T      10. Katu is orange. T 
 
3. 
1. Mor has got a long tail.     6. Dino has got two hands. 
2. Dino hasn’t got one tooth.    7. Mor has got a small body. 
3. Blackie hasn’t got three eyes.    8. Kork has got two eyes. 
4. Brownie hasn’t got a big mouth.    9. Pinky has got two ears. 
5. Katu hasn’t got big feet.     10. Blackie hasn’t got two long arms. 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Devítko, 

dnes pro vás mám malý kvíz o Vídni.  

Vídeň – pracovní list / Wien – Arbeitsblatt 

Písmena, kterými jsou označené správné odpovědi, zapisujte do připravené tabulky. Určíte tak 

tajenku, o které pojednává následující článek. 

1) Wien ist die Hauptstadt von 

S  Österreich 

M  Deutschland 

B  Schweiz 



2) Wien erstreck sich an Ufer des Flusses 

O  Mohan 

E  Elbe 

A Donau 

3) Die Stadt Wien ist in 

K  25 

CH  23 

P  28 

Bezirke eingeteilt. 

4) Die bekanntesten Gebäude und Sehenswürdigkeiten befindet sich in der 

I  Mariahilf 

A  Donaustadt 

E  Innenstadt 

5) Es ist kaiserliche Winterrezidenz. 

S  Burgenland 

R  Hofburg 

L  Alte Rathaus 

6) Es ist kaiserliche Sommerresidenz 

T  Schönbrunn 

B  Flugzeug 

M  Belveder 

7) Welches Haus hat bunte Wände? 

O  Hundertwasserhaus 

A  Farbenhaus 

E  Bauhaus 

8) Es ist bedeutendste gotische Bau Österreich. Dom ist jedoch nicht rein gotisch, 

sondern ein Gemisch aus romantischen und barocken Bauteilen. 

M  Sankt Veitsdom 

R  Stephansdom 

L  St.- Georgs – Basilika 

9) Die edelste Einkaufsstraße Wiens. 

T  Graben 

B  Hauptstraße 

K  Singerstraße 



10) Vergnügungspark in Wien 

A  Spanische Hofreitschule 

E  Prater 

I  Staatsoper 

 

Tajenka:  

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

     

 

     

 

Kulinarisches in Österreich 

Das Hotel (1. část tajenky - ………………………) (mit ihm Original (celá tajenka - 

……………………….)) zählt zu den Wahrzeichen Wiens. 

Die (celá tajenka - ………………………………) wird aus Zucker, Eiern, gemahlenen 

Nüssen und geriebener Schokolade gebacken, mit feiner Konfitüre bestrichen und mit 

Schokolade überzogen. Sie kann in schönen Holzkistchen in alle Länder der Welt versandt 

werden, dabei behält sie ihre hervorragende Qualität bis zu 14 Tagen Reisedauer. 

 

die Wahrzeichen – znak, symbol, die Zucker – cukr, die Eiern – vajíčka, gemahlenen 

Nüssen – mleté ořechy, geriebene – strouhané, feiner Konfitüre bestrichen – namazáno 

jemnou marmeládou, die Holzkistchen – dřevěná škatulka, behalten - zachovat si, 

hervorragende – vynikající 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

 

Hezký den! Nejdřív výsledky domácího úkolu. 

1) objem kvádru se stranami a = 4 dm, b = 6 dm, c = 5 dm 

2) objem čtyřbokého jehlanu s obdélníkovou podstavou s rozměry 4 dm a 6 dm  

     a s výškou v = 5 dm 

3) objem čtyřbokého jehlanu se čtvercovou podstavou s délkou hrany  3 dm  

     a s výškou v = 3 dm (je tedy v krychli 3 dm x 3 dm x 3 dm) 

 

 

Kvádr 
 
V = a · b · c 

 

 

Jehlan 
 

V = 
𝟏

𝟑
 · Sp · v                           

Sp = a · b  

 

1) objem kvádru se stranami a = 4 dm, b = 6 dm, c = 5 dm 

V = a · b · c 

V = 4 · 6 · 5 dm3 

V = 120 dm3 

 

2) objem čtyřbokého jehlanu s obdélníkovou podstavou s rozměry 4 dm a 6 dm  

       a s výškou v = 5 dm  

V = 
𝟏

𝟑
 · Sp · v                           

Sp = a · b  

Sp = 4 · 6 dm2  

Sp = 24 dm2  

Dosadím do V = 
𝟏

𝟑
 · Sp · v                 

V = 
𝟏

𝟑
 · 24 · 5 dm3 

V = 8 · 5 dm3 

V = 40 dm3 

Dalo se to spočítat i jednodušeji, objem čtyřbokého jehlanu s obdélníkovou podstavou je 

vlastně jedna třetina kvádru se stejnými rozměry. Takže stačilo výsledek 1. příkladu vydělit 

třemi.                   V = 
𝟏

𝟑
 · 120 dm3 = 40 dm3 

3) objem čtyřbokého jehlanu se čtvercovou podstavou s délkou hrany  3 dm  

     a s výškou v = 3 dm (je tedy v krychli 3 dm x 3 dm x 3 dm) 

V = 
𝟏

𝟑
 · Sp · v                           

Sp = a · a  

Sp = 3 · 3 dm2  

Sp = 9 dm2  

Dosadím do V = 
𝟏

𝟑
 · Sp · v                 

V = 
𝟏

𝟑
 · 9 · 3 dm3 

V = 3 · 3 dm3 

V = 9 dm3 

Dalo se to spočítat i jednodušeji, objem čtyřbokého jehlanu s čtvercovou podstavou je 

vlastně jedna třetina krychle se stejnými rozměry. Takže stačilo spočítat objem krychle a 

vydělit třemi.      Vkrychle = a · a · a = 3 · 3 · 3 dm3 = 27 dm3                V = 
𝟏

𝟑
 · 27dm3 = 9 dm3   



Nové učivo – opište si (jen to, co je tučně): 

KUŽEL 

 

         

        

Povrch kužele 
vypočítáme tak, že sečteme obsah 
podstavy (kruhu) a obsah pláště. 

 

Objem kužele 
vypočítáme, když vyvynásobíme obsah 
podstavy výškou a výsledek vydělíme třemi. 

 

 
 

 

Příklad na procvičení – vypočítejte 
povrch kužele s průměrem podstavy  
12 cm a výškou 8 cm. 
d = 12 cm → r = 6 cm 
S = ?  

 
Příklad na procvičení – vypočítejte objem 
kužele s průměrem podstavy  
12 cm a výškou 8 cm. 
d = 12 cm → r = 6 cm 
V = ? 

POZOR! Při zápisu musím odlišovat obsah 
pláště (velké S) a boční hranu (malé s). 
Nejdřív vypočteme boční hranu s  
(pomocí Pythagorovy věty). 

 

 

 

 

 

Tentokrát nemáte žádný domácí úkol, ale 
napište mi, zda učivu rozumíte. 

 



CHEMIE 

 

Dopište si, co jste si měli za domácí úkol napsat nebo co jste si měli vyzkoušet: 

Tuky 

-  jsou zdrojem energie 

- chrání naše vnitřní orgány 

- slouží jako izolant vůči chladu  - vzpomeň si na zvířátka, která žijí směrem k severnímu 

nebo k jižnímu pólu 

- v tucích se rozpouštějí vitamíny D, E, K, A (kdybychom tuky neměli (viz bulimičky, 

anorektičky), tyto tuky by se neměly v čem rozpustit a měli bychom tak zdravotní 

problémy) 

Použití tuků: v kosmetice, v potravinářství, v lékařství 

Měli jste si vyzkoušet rozdrtit jakékoli semínko např. z ořechu a dát ho na papír – na papíře se 

objeví mastná skvrna. 

Z předchozího učiva o cukrech jste se měli podívat, jak vypadá cukrová řepa a cukrová třtina. 

Nevím, jestli máte přístup k internetu nebo k obrázkům- pokusím se popsat slovy. 

Cukrová řepa vypadá jako červená řepa, kterou si můžete koupit v obchodě, jen je trochu větší 

a bílá. 

Cukrová třtina vypadá jako vysoká tráva se silným stonkem – podobně jako bambus. 

Dalším vašim úkolem bylo: rozpustit 2 kousky mýdla v měkké a ve tvrdé vodě. Jestliže jste to 

udělali, zjistili jste, že v měkké vodě se mýdlo rozpustilo, ale ve tvrdé vodě vznikly 

nerozpuštěné sraženiny. Proto byste měli do pračky přidávat nějaká změkčovadla 

(obsahují uhličitan sodný = soda). 

 

Mějte se dobře a buďte zdraví!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA 

 

Opakování -  Přechod PN  

 

 

 

 

 

• Spojíme-li polovodič typu P a typu N vzniká tzv. PN přechod 

• V blízkosti přechodu volné elektrony z části N zaplní díry v části P (rekombinace) a vzniká 

oblast bez volných nosičů náboje – hradlová vrstva 

• V hradlové vrstvě nejsou žádné volné nosiče náboje – chová se jako izolant 

 

Zapojení PN přechodu v závěrném směru 

 

 

 

 

 

• Přechod PN zapojíme do obvodu tak, že část typu P připojíme k zápornému pólu zdroje a část 

typu N připojíme ke kladnému pólu zdroje 

• Volné elektrony (–) z části N budou přitahovány ke kladnému pólu (+)  

• Díry (+) z části P budou přitahovány k zápornému pólu zdroje (–)  

• Hradlová vrstva se rozšíří – chová se jako izolant = obvodem neprochází proud 

 

Zapojení v propustném směru 

 

 

 

 

O

O



• Přechod PN zapojíme do obvodu tak, že část typu P připojíme ke kladnému pólu zdroje a část 

typu N připojíme k zápornému pólu zdroje  

• Volné elektrony  (–)  z části N budou odpuzovány od záporného pólu zdroje (–) 

• Díry (+) z části P budou odpuzovány od kladného pólu zdroje (+) 

• Hradlová vrstva se zužuje, až zaniká – mizí izolační vrstva = obvodem prochází proud 

 

Otázky: 

1. Aby diodou procházel proud, musíme její část typu N připojit: 

 

a) ke kladnému pólu zdroje 

b) k libovolnému pólu zdroje 

c) k zápornému pólu zdroje 

 

2. Když je dioda zapojena svou částí typu P k zápornému pólu jedná se o : 

a)  zapojení v propustném směru 

b) zapojení v závěrném směru 

c) zapojení v usměrňovacím směru 

 

3. Diody, které vydávají světlo označujeme jako ? 

a) DEL 

b) EDL 

c) LED 

Řešení  

1 C ,   2 C,   3 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Dneska si opět zopakujeme téma – Evropská unie a opět 

trochu netradiční a zábavnou formou – budete vyplňovat 

tajenku. 

 

EVROPSKÁ UNIE 

Vyber správnou odpověď – písmenko tajenky. 

Evropská unie nemá jediný oficiální jazyk. Je tolik úředních jazyků, kolika se 

hovoří v členských zemích EU. 

ANO  NE 

J  K 

 Hranice České republik po vstupu do EU stále existují. Vymezují území naší 

země. 

        ANO  NE 

        S  Z 

V zemích Evropské unie lze platit stejnou měnou – eurem. 

        ANO  NE 

        M  N 

Oficiální zkratkou eura je EU.    ANO  NE 

        A  E 

Hymnou Evropské unie je „Kde domov můj“.  ANO  NE 

        U  E 

 

Vlajka Evropské unie je modrá, v kruhu jsou umístěny zlaté hvězdy. 

        ANO  NE 



        V  T 

Evropská unie je označení pro společenství evropských zemí. 

        ANO  NE 

        R  Ř 

Na území států EU nelze volně cestovat jen s občanským pasem, potřebujete 

Evropský pas. 

        ANO  NE 

        U  O 

Obyvatelé zemí EU mají možnost studovat, pracovat a žít v jakékoli zemi EU.  

        ANO  NE 

        P  D  

Hlavním cílem EU je sjednocení a spolupráce lidí v Evropě. 

        ANO  NE 

        A  I 

Každá země svým vstupem do EU přišla o svoji národní identitu tzn. svoji kulturu, 

jazyk, hymnu, státní znak apod. 

        ANO  NE 

        K  N 

Sídlo EU je v hlavním městě Belgie – Bruselu. 

        ANO  NE 

        Y  I 

 

TAJENKA     - - - -   - - - - - - - - 

 

 



EVROPSKÁ UNIE - ŘEŠENÍ 

Vyber správnou odpověď – písmenko tajenky. 

Evropská unie nemá jediný oficiální jazyk. Je tolik úředních jazyků, kolika se 

hovoří v členských zemích EU. 

ANO  NE 

J  K 

 Hranice České republik po vstupu do EU stále existují. Vymezují území naší 

země. 

        ANO  NE 

        S  Z 

V zemích Evropské unie lze platit stejnou měnou – eurem. 

        ANO  NE 

        M  N 

Oficiální zkratkou eura je EU.    ANO  NE 

        A  E 

Hymnou Evropské unie je „Kde domov můj“.  ANO  NE 

        U  E 

Vlajka Evropské unie je modrá, v kruhu jsou umístěny zlaté hvězdy. 

        ANO  NE 

        V  T 

Evropská unie je označení pro společenství evropských zemí. 

        ANO  NE 

        R  Ř 

Na území států EU nelze volně cestovat jen s občanským pasem, potřebujete 

Evropský pas. 



        ANO  NE 

        U  O 

Obyvatelé zemí EU mají možnost studovat, pracovat a žít v jakékoli zemi EU.  

        ANO  NE 

        P  D  

Hlavním cílem EU je sjednocení a spolupráce lidí v Evropě. 

        ANO  NE 

        A  I 

Každá země svým vstupem do EU přišla o svoji národní identitu tzn. svoji kulturu, 

jazyk, hymnu, státní znak apod. 

        ANO  NE 

        K  N 

Sídlo EU je v hlavním městě Belgie – Bruselu. 

        ANO  NE 

        Y  I 

Tak doufám, že jste to zvládli a vyšla vám tajenka. 

TAJENKA -   JSME EVROPANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

V tomto pracovním listě budeme opakovat finanční 

produkty. To co je podtržené si zapiš do sešitu. 

Co to jsou finanční produkty? 

 veškeré služby, které poskytují svým klientům banky a 

finanční společnosti (stavební spořitelny, pojišťovny, 

investiční společnosti, pojišťovny, leasingové 

společnosti,...) 

 běžné účty, spořící účty, spoření, hypotéky, úvěry,... 

Proč si pořídit finanční produkt? 

  snazší správa peněz 

 navyšování úspor, vytváření zisku 

 půjčka peněz v případě potřeb 

 zmírnění následků náhlé nepříjemné události 

 

1. běžný účet 
 

 nejrozšířenější finanční produkt 
 slouží ke správě peněz  
 můžeme na něj dostávat příjmy (mzda, nájem,...) a provádět z 

něj platby (trvalé příkazy, úhrady za služby a zboží, 
bezhotovostní platby v obchodě, výběr hotovosti,...) 

 elektronické bankovnictví – peníze můžeme ovládat 
prostřednictvím počítače 

 účet mohou mít i děti (učí se hospodařit se svými penězi) 
 

2. platební karta 
 

 pomocí karty můžeme platit za zboží či služby nebo vybírat 
hotovost v bankomatech 



 PIN (personal identification number) – osobní identifikační 
číslo k platební kartě (bezpečnostní prvek) – nikdy by se 
nemělo uchovávat v písemné podobě u karty ani prozrazovat 
dalším lidem 

 

3. kontokorent 
 

 povolené přečerpání množství svých peněz na účtu do 
sjednaného limitu - „můžeme jít do mínusu“ 

 možnost krátkodobého půjčení peněz 
 vysoký úrok 

 

4. spořící účet 
 

 slouží k postupnému ukládání peněz a zvyšování jejich 

hodnoty 

 vyšší úroková sazba než na běžném účtu 

 v případě potřeby máme naspořené peníze ihned k dispozici 

5. termínovaný vklad 
 

 slouží ke zhodnocení peněz, které dočasně nepotřebujeme 
 vyšší úroky 
 různá délka období (3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok, 2 roky i déle) 

 

 

6. stavební spoření 
 

 slouží k ukládání peněz za účelem zhodnocení 
 po uplynutí sjednané doby si můžeme nechat peníze vyplatit 

nebo získat půjčku na bydlení 
 stát poskytuje každý rok podporu ve výši 10% naspořené 

částky (max. 2 000 Kč) 
 vyšší úroky 

 

 

 



7. penzijní připojištění 
 

 dlouhodobé spoření zaměřené na zvýšení příjmu v 

důchodovém věku 

 stát poskytuje každému klientovi podporu podle výše měsíčně 

ukládané částky 

 výnos závisí na hospodaření penzijního fondu 

 

8. půjčky 
 

 Hypoteční úvěr 

 Spotřebitelský úvěr 

 Osobní půjčka 

 Kreditní karta 

 Leasing 

 Splátkový prodej 

 

Na závěr si ověřte své znalosti. Zapisujte písmena správných 

odpovědí a proveďte si kontrolu 

 

1. Co je to rozpočet? 

a) porovnání příjmů a výdajů za určité období 
b) porovnání našich potřeb za určité období 
 
2. Řešením vyrovnaného rozpočtu je: 
a) snížení příjmů 
b) snížení kontrolovatelných výdajů 
 
3. Řešením přebytkového rozpočtu je 
a) podnikání nebo investice do majetku 
b) půjčka 
 



4. Řešením schodkového rozpočtu je: 
a) zvýšit příjem 
b) půjčka 
 
5. Vyrovnaný rozpočet je, když se: 
a) Příjmy = Výdaje 
b) Příjmy < Výdaje  
 
6. Přebytkový rozpočet je, když se: 
a) Příjmy < Výdaje 
b) Příjmy > Výdaje 
 
7. Schodkový rozpočet je, když se: 
a) Příjmy = Výdaje 
b) Příjmy < Výdaje  
 
8. Mezi pravidelné příjmy patří: 
a) odměna 
b) mzda 
 
9) Mezi pevné výdaje patří: 
a) nájem 
b) oblečení 
 
10. Výši výnosu ovlivňují: 
a) nic neovlivňuje výši výnosu 
b) úrok a poplatky 
 
11. Úrok je: 
a) peněžitá odměna za půjčení peněz 
b) peněžitá odměna za vrácení peněz 
 
12. Velikost úroku je závislá: 
a) na výši půjčených peněz 
b) na úrokové míře 
 
13. Výše úrokové míry se udává: 
a) v Kč 
b) v % 
 
14. Lichva je: 
a) půjčování peněz za minimální úrok 
b) půjčování peněz za nadměrný úrok 
 
15. Exekuce je: 
a) úřední odebrání majetku 
b) úřední odebrání dětí 
 
 
 

 



Řešení – správná odpověď je označena červeně 

 

1. Co je to rozpočet? 

a) porovnání příjmů a výdajů za určité období 
b) porovnání našich potřeb za určité období 
 
2. Řešením vyrovnaného rozpočtu je: 
a) snížení příjmů 
b) snížení kontrolovatelných výdajů 
 
3. Řešením přebytkového rozpočtu je 
a) podnikání nebo investice do majetku 
b) půjčka 
 
4. Řešením schodkového rozpočtu je: 
a) zvýšit příjem 
b) půjčka 
 
5. Vyrovnaný rozpočet je, když se: 
a) Příjmy = Výdaje 
b) Příjmy < Výdaje  
 
6. Přebytkový rozpočet je, když se: 
a) Příjmy < Výdaje 
b) Příjmy > Výdaje 
 
7. Schodkový rozpočet je, když se: 
a) Příjmy = Výdaje 
b) Příjmy < Výdaje  
 
8. Mezi pravidelné příjmy patří: 
a) odměna 
b) mzda 
 
9) Mezi pevné výdaje patří: 
a) nájem 
b) oblečení 
 
10. Výši výnosu ovlivňují: 
a) nic neovlivňuje výši výnosu 
b) úrok a poplatky 
 
11. Úrok je: 
a) peněžitá odměna za půjčení peněz 
b) peněžitá odměna za vrácení peněz 
 
12. Velikost úroku je závislá: 
a) na výši půjčených peněz 
b) na úrokové míře 



13. Výše úrokové míry se udává: 
a) v Kč 
b) v % 
 
14. Lichva je: 
a) půjčování peněz za minimální úrok 
b) půjčování peněz za nadměrný úrok 
 
15. Exekuce je: 
a) úřední odebrání majetku 
b) úřední odebrání dětí 

 

 

DĚJEPIS 

 

Ahoj devítko,  

minulý týden jste měli pracovat s textem, který se vázal k dějinám Protektorátu Čechy a 

Morava (škoda, že nemáme možnost potkat se osobně, věnovali bychom se i dějinám Ostravy, 

ale dnes se k nim ještě vrátíme). Doufám, že jste odpověděli na všechny otázky – zdrojů jste 

mohli využívat nepočítaně. 

Včera jsme si připomínali 75 let od konce válečných operací 2. svetové války v Ostravě.  

Váš úkol bude tedy jediný. Podívat se na FB školy, kde jsou umístěny informace o 75. 

výročí osvobození Ostravy a na základě těchto informací si udělat stručný zápis těchto 

událostí (v rámci studia regionálních dějin) (chci min. 10 informací, můžete použít zcela 

nový dokument o dějinách osvobozovacích bojů v MS kraji s názvem „Bitva o Ostravsko 

1945“, zde link: https://www.ceskatelevize.cz/…/13231096695-bitv…/22038257001).  

 

Ať se vám práce daří. 

 

PS: Připomínám, že mi máte odevzdat referát / seminární práci o osobnosti / události dějin 20. 

století. Zatím to učinili pouze dva z vás!  

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13231096695-bitva-o-ostravsko-1945/22038257001?fbclid=IwAR39xS2M9eacDsDqKyPWE_Hu9KzvTdv3tS8PHEMunuVWRz4uuUtXrDk_Cg4


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

Opakování- Metody zvládání stresu 

 

Jsi-li ve stresu, zkus použít některou techniku 😊 😊 

Strategie  a techniky  pro zvládání stresu 

Relaxace:  

• relaxační centra 

 • přínos: snížení psych. i fyzického napětí , aspoň 10-15 min. denně  

• Představit si okamžiky, kdy jsem byl v životě příjemně uvolněn, přenést se v mysli do takové 

situace.  

 • Nalézt vhodnou polohu těla.  

• Setrvat chvíli v takovém stavu. 

 • Možno použít uklidňující hudbu.  

• Vyloučení rušivých elementů (telefon, zvonek)    a všeho, co stahuje (hodinky, pásky, prstýnky). 

Situace uvolnění:  

• ležení ve vaně  

• lehnutí si do čistě povlečené postele 

 • dívání se do ohně krbu 

 • zapadající a vycházející slunce 

 • studený nápoj v letním horku  

• plavání na znak a sledování nebe 

 • ležím na pláži u moře, opaluji se 

Pohyb  

„Kdo nemá čas na pohyb, má čas na nemoc.“ (orientální přísloví)  

Chybí-li pohyb:   

• nadváha, zácpy  

 • selhávání oběhové funkce  



 • snížení svalové síly, úbytek vytrvalosti 

 • snížení obratnosti, pevnosti kostí  

 • omezení dechových funkcí   

• nižší obranyschopnost organismu 

 

Běh  

• dnes módní záležitostí tzv. jogging  je pomalý, lehký, vytrvalý běh 

 • výrazný protistresový efekt  

• prevence proti nemocím  

• vylučování endorfinů  

 • navozuje prožívání blaha, klidu, jistoty  

• posilování cévního systému 

 • sílí tělo a klouby • snižuje psych. i fyz. napětí  

• zvyšuje mentální výkonnost 

 • obrana proti ateroskleróze  

• podpora kardiovaskulární soustavy 

 • i po silné únavě načerpání energie 

Jiný druh pohybu:  

• plavání • posilovna  

• cvičení s pomůckami: (pružiny, gumové hadice, činky) 

 • cvičení s vlastním tělem: (shyby, kliky, sedy-lehy)  

Zapiš si : 

Možnosti zvládání stresu 

1. Relaxace- snížení psych. i fyzického napětí 

2. Uvolnění- odbourává napětí 

3. Pohyb- zvyšuje obranyschopnost organismu 

4. Běh- uvolňuje endorfiny, protistresový účinek 

5. Plavání- podpora kardiovaskulární soustavy. 

 



Pozn. Již nedostáváte učivo z PŘÍRODOPISU (opakujete dříve zaslané, pokud by někdo 

přeci jen chtěl, může kontaktovat paní ředitelku). Tento týden nemáte ani ZEMĚPIS, platí 

úkol z minulého týdne (kvíz). 

 

PLŇTE SVĚDOMITĚ SVÉ POVINNOSTI, CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ, MYJTE SI 

RUCE A NOSTE ROUŠKU!  


