
JČ pro 9.třídu  11.- 15.5.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

1. Kontrola a správná řešení úkolů z minulého týdne : 

2) Správné znění  ZKRATEK : 

AMU- Akademie múzických umění 

ARO- Anesteticko- resustitační oddělení 

AVČR- Akademie věd České republiky 

BOZP- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČEDOK- Česká dopravní kancelář 

HUP- hlavní uzávěr plynu 

IČO- identifikační číslo organizace 

MHD- městská hromadná doprava 

NATO- North Atlantic Treaty Organisation 

OSN- Organizace spojených národů 

PET- polyetylentereftalát 

SMS- short message service 

SPZ- státní poznávací značka 

TBC- tuberculosis 

UEFA- Union of European Football Associations 

UNESCO- Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

WIFI- komunikační standard pro bezdrátový přenos dat 

ZTP- zdravotně tělesně postižený 

 

Zkontroluj, zda máš všechno správně, pokud ne- napiš do sešitu ( nebo na papír) ! 

Vymyslel  jsi nějakou ORIGINÁLNÍ zkratku ? 

 

3) Měl jsi vyskloňovat tato podstatná jména ( v jednotném i  v množném čísle) : 

    1. akademie       akademie        láhev      láhve      uzávěr         uzávěry 

    2. akademie       akademií         láhve      láhví       uzávěru       uzávěrů 

    3. akademii        akademiím      láhvi       láhvím   uzávěru       uzávěrům 

    4. akademii        akademie        láhev      láhve      uzávěr         uzávěry 

    5. akademie       akademie        láhev      láhve      uzávěre       uzávěry 

    6. akademii        akademiích     láhvi       láhvích    uzávěru      uzávěrech 

    7. akademií        akademiemi   láhví       láhvemi   uzávěrem  uzávěry 

 

2. Nyní si přečti a opiš do sešitu (nebo na papír) tento text, ale bez CHYB : 

 

Neverbálný komunykace , někdy také označována jako nonverbální, je souchrn mimoslovních 

zdělení , která jsou vjedomě nebo nevědomně předávána nějakým člověkem k iné osobě 

nebo lidem. Probíhá při komunikační víměně, nebo při socijální interakci. Volně opsáno jde 

komunikaci bese slov. Nejčastěji nás asi napadnou oční kontakti ,dotyky, gesta ruk i pohyby a 

postoje celého těla. Také tón, hlasitost, intonace nebo chybi v řeči nám napoví mnoho. 

 



Měl bys najít (opravit) 13 chyb !  Správné řešení příště ! 

 

3. Z celého textu si vypiš zvlášť  ZÁJMENA ! Pokus se také určit o jaká zájmena jde ! 

( osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá nebo záporná) 

 

4. Jsou v textu slova, kterým přesně nerozumíš ?  Vypiš si je, popř.napiš jejich přibližný (dle 

tvého mínění) význam . 

 

5. Procvičme si ještě STUPŇOVÁNÍ  přídavných jmen a příslovcí : 

( vytvoř druhý a třetí stupeň) 

hlasitý, volně, často, osobní, vysoký, drahý, málo, upřímný, dobrý, zle. 

Správná řešení příště !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Chemie IX. tř. 11.5. - 15.5. 2020                                                            Ing. Evžen 

Tarasiuk 

Milí žáci, 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.Vyber sloučeniny dvouprvkové a  sloučeniny tříprvkové: NaCl, HCl, ZnO, CaCO3, Ca(OH)2, 

Al2O3, FeSO4, K2O, PbO, H2CO3, NaOH, Na2SO4, CH4, NaClO. 

2. Roztřiď do skupin:    a. sloučeniny    b. prvky:  

K, H2O, Zn, O, CaF2, N2, H2SO4, Na2CO3, H, He, FeO, Pb, I, H2O, Ag, Fe2O3, Al, HClO, S, Fe, 

H2S 

3. Dvě molekuly amoniaku NH3 obsahují:  

a) šest atomů dusíku a dva atomy vodíku b) tři atomy vodíku a dva atomy dusíku c) šest 

atomů vodíku a jeden atom dusíku d) dva atomy dusíku a šest atomů vodíku 

4. Roztřiď do skupin:    a. atomy   b. molekuly  

K, O2, Ca, H, H2, CO2, O, N, O3, SO2, S, N2, S8, Cu, H2O, Cl2, C, Na, Cl, P, H2SO4, P4, CO2, Zn, 

F2, I 

5. V textu k názvům látek doplň chemické vzorce. Přepiš si hotový text do sešitu.  

Vzduch obsahuje především dvouatomové molekuly dusíku .........a dvouatomové molekuly 

kyslíku .........Ve vzduchu jsou také molekuly oxidu uhličitého ......... složené z jednoho atomu 

uhlíku......... a dvou atomů kyslíku ......... a molekuly vody ......... složené ze dvou atomů 

vodíku ....... a jednoho atomu kyslíku ......... 

6. Doplň vzorec kyselin: 

1. kyselina fluorovodíková - .....    3. kyselina jodovodíková - ...... 
2. kyselina sírová - .....    4. kyselina dusičná - ..... 

ŘEŠENÍ 

1. Sloučeniny dvouprvkové: NaCl, HCl, ZnO, K2O, PbO, Al2O3 , CH4, 

 sloučeniny tříprvkové:, CaCO3, Ca(OH)2, , FeSO4, , H2CO3, NaOH, Na2SO4, NaClO. 

2. a. sloučeniny: H2O,  CaF2, N2, H2SO4, Na2CO3, FeO, H2O, Fe2O3, HClO, H2S 

b. prvky: K, Zn, O, H, He, Pb, I, Ag, Al, S, Fe. 

3. Dvě molekuly amoniaku NH3 obsahují: d) dva atomy dusíku a šest atomů vodíku 

4. a. atomy: K, Ca, H, O, N, S, Cu, C, Na, Cl, P, Zn, I. 

b. molekuly: O2, H2, CO2, O3, SO2, N2, S8, H2O, Cl2, H2SO4, P4, CO2, F2. 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


5. Vzduch obsahuje především dvouatomové molekuly dusíku N2 a dvouatomové molekuly 

kyslíku O2 . Ve vzduchu jsou také molekuly oxidu uhličitého CO2 složené z jednoho atomu 

uhlíku C a dvou atomů kyslíku O a molekuly vody H2O složené ze dvou atomů vodíku H a 

jednoho atomu kyslíku O. 

6.   1. kyselina fluorovodíková - HF      3. kyselina jodovodíková - HI  

2. kyselina sírová - H2SO4      4. kyselina dusičná - HNO3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika IX. tř. 11.5. – 15.5.2020                                                        Rupec S. 

 

Procenta – opakování  

 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 3, 4, 5, 12 

Řešení: 

3a)     80 : 100 = 0,8   25 . 0,8 = 20 Kč 

5a)     2 300 : 100 = 23   2 . 23 = 68 Kč 

12a)   8 900 : 100 = 89   4,12 . 89 = 366,68 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. 

1c)   23,80 Kč     d)   746 Kč 

2a)   10 Kč     b)   10 000 Kč     c)   478,90 Kč      d)   7,10 Kč 

3b)   816 Kč     c)   7 720 Kč     d)   2,96 Kč 

4a)   9,50 Kč     b)   38 Kč     c)   380 Kč     d)   665 Kč 

  e)   66,50 Kč     f)   446,50 Kč     g)   703 Kč      h)   950 Kč 

5B   a)   418 Kč       b)   2470 Kč     c)   36,60 Kč 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz


   Finanční gramotnost IX. tř., 11. - 15. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) K minulé látce 

Je třeba říci, že podomní prodej (přímý prodej), není špatná věc. Mnohdy je 

dokonce pro zákazníka výhodný. Většina firem, která tento podomní prodej 

organizuje, se totiž řídí přísným etickým kodexem, takže zákazníka nepoškozují. 

Negativní reklamu přímému prodeji dělají tzv. šmejdi, kteří žádný etický kodex 

neuznávají a jde jim jen o uskutečnění prodeje za účelem svého zisku (z provize 

za uzavření smlouvy). 

2) Nová látka 

Marketing 

Marketing a prodej může někdo vnímat jako dvě různé oblasti. Jsou to ale 

spojené nádoby, které v praxi není dobře od sebe oddělovat, protože jedna 

ovlivňuje druhou. Zatímco marketing se zabývá zkoumáním a pochopením 

potřeb zákazníků a vzbuzením jejich pozornosti a zájmu, 

 tak prodej je hlavně o uzavření obchodu. 

Co se ale děje předtím, než zákazník nakoupí daný produkt nebo služby? Na 

začátku je bezbřehý trh, všichni lidé a firmy světa. Žádný produkt nebo služba 

ale není určen všem. Výrobce - prodejce  musíme umět identifikovat, kdo z 

nich by mohl mít potřebu to, co nabízíme, koupit. Ty nejlepší a nejúspěšnější 

firmy dobře znají a ovládají způsob, jak najít a oslovit své potenciální 

zákazníky a jak je obrátit v zákazníky.  

To první je úkolem marketingu, to druhé prodeje. 

Marketing je tedy především o hledání a oslovování potenciálních zákazníků, 

lze jej také dobře vysvětlit pomocí marketingového mixu, který tvoří všechny 

elementy úspěchu firmy a její nabídky na trhu. Je třeba se soustředit na základní 

elementy, které musí být vzájemně v rovnováze a sice: 

 Produkt (Product) tedy to, co nabízíme na trhu, výrobek nebo služba. 

Produkt by měl reagovat na to, co zákazníci poptávají, co chtějí, měl by 

být kvalitní a spolehlivý. 

 Cena (Price) by měla být přiměřená a měla by odpovídat ochotě 

zákazníků jí zaplatit 

 Místo (Place) prodeje a distribuční cesty jsou důležité, protože musíme 

mít (ideální) způsob, jak k zákazníkovi produkt dostat 

https://managementmania.com/cs/marketing
https://managementmania.com/cs/prospect-potencialni-zakaznik
https://managementmania.com/cs/prospect-potencialni-zakaznik
https://managementmania.com/cs/zakaznik-customer
https://managementmania.com/cs/marketingovy-mix-marketing-mix


 Propagace (Promotion) je jádrem marketingu, protože nestačí mít jen 

kvalitní produkt za dobrou cenu, když o něm zákazníci nebudou vědět 

 

Jinými slovy, firma musí nabízet správné výrobky za správnou cenu, správným 

způsobem a musí to umět svým budoucím zákazníkům vysvětlit nebo je 

přesvědčit, že to tak je správně. Marketing jsou tedy oči a uši každé firmy. Aby 

byli lidé v marketingu schopni všechno výše uvedené správně určit, musí znát 

nejen vlastní nabídku, ale nabídku konkurence, situaci na  

trhu a trendy budoucího vývoje. V jistém smyslu musí marketing vidět za roh, 

aby určil , co bude správné za týden, za rok nebo třeba za pět let. 

Otázka: Dal by jsi přednost práci jako přímý prodejce, nebo práci prodavače 

v kamenném obchodě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika IX. tř., 11. - 15.5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

Hvězdy vznikají z prachoplynných mračen. Hustota těchto mračen je mnohonásobně nižší než 

hustota vzduchu na Zemi. Ke stlačení mračna může dojít několika způsoby. Nejčastějším je vzplanutí 

supernovy v sousedství mračna. Ve stlačovaném prachoplynném mračnu vznikají zárodky budoucích 

hvězd, zvané globule. 

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

milionů stupňů, začne zde probíhat termonukleární reakce. Z globule vzniká zářící  hvězda. 

2) Nové učivo 

Vývoj hvězd, učebnice s. 113-114, přečíst a splnit úkoly. 

a)  V centrálních oblastech hvězd vzniká při …………………………. reakcích 

rentgenové a ……………… záření. Jak fotony postupují z ………………… oblasti 

k povrchu …………………, část energie předávají okolí. Přitom ……………….. hvězdu 

a zároveň zastavují  její …………………. Gravitační síla je v ………………….. s tlakovou 

silou …………………… a …………………. .  

Hvězda v tomto stabilním stadiu setrvává nejdelší část svého života. Naše 

…………………. je v tomto stadiu již ………………… miliardy let a je přibližně 

……………….. tohoto období. 

Další vývoj hvězdy. 

Během přeměny ……………….. na helium, se uprostřed hvězdy zvětšuje vrstva 

helia. V heliovém jádře nevzniká …………………… Proto se jádro hvězdy 

…………………….. , dokud se v něm teplota nezvýší asi na ……….milionů stupňů. 

Pak se při termojaderné reakci začnou jádra ……………….. přeměňovat na 

…………………… a……………….. .Zvětší se počet …………….. i jejich tlakové síla, která 

překoná ………………………. sílu a hvězda se mnohonásobně ……………….. Tato fáze 

se proto nazývá ……………….. 

b) Seřaď následující pojmy: globule, obr, prachoplynné mračno, fáze záření 

vyvolaného přeměnou vodíku na helium 

c) Co je neutrino? 

d) Při jaké hmotnosti globule nedojde k zahájení termonukleární reakce? 



Výchova k občanství, IX. tř., 11. - 15. 5. 2020 

Dnes jen připomenutí, máme za sebou dva státní svátky. Nejsou to jen dny 

volna, ale mají nám připomenout důležité okamžiky v minulosti. 

1) Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který 
se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. 
internacionála na paměť vypuknutí 
stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která 
vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých 
zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. 

Dne 1. května 1886 proběhla pod vedením odborů a anarchistů 

celodenní stávka vyhlášená anarchistickým deníkem The Alarm, usilující 

o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově 

stávkovalo asi 300 000 dělníků. 3. května proběhlo 

v Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s 

pořádkovými silami, při kterém přišlo o život několik stávkujících v 

důsledku policejní palby. 4. května zemřelo několik lidí při demonstraci 

na Haymarket Square kvůli výbuchu bomby, za což byli obviněni a 

následně (avšak bez důkazů) odsouzeni k smrti anarchisté August 

Spies, Albert Parsons, Adolph Fisher, George Engel a Louis Lingg. První 

čtyři jmenovaní byli popraveni 11. listopadu 1887, Louis Lingg spáchal 

sebevraždu již den předtím.[1] Poprvé se Svátek práce celostátně v 

(USA) slavil 1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky a 

demonstrace na památku dva roky starých událostí. O rok později 

(tedy 1889) přijala II. internacionála na návrh 

francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za oficiální Svátek 

práce.  

2) Den vítězství (anglicky Victory Day, rusky День Победы, Den 

Pobedy, francouzsky Jour de la Victoire) je označení pro různé 

významné svátky oslavující vítězství v důležité bitvě či celé válce. 

V evropském prostředí se jedná především o konec druhé světové 

války (v Evropě), který připadá na 8. května, ale některé země 

uznávají 9. květen. 

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se 

zúčastnila většina států světa. Tento konflikt se stal s více než 
60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným 
střetnutím v dějinách lidstva. Válka v Evropě začala 1. září 1939, 
když nacistické Německo napadlo Polsko. Krátce poté 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/1890
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
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vyhlásily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu Německu 
válku. 17. září napadl Polsko i Sovětský svaz. V Asii je za počátek 
druhé světové války považováno přepadení Číny Japonskem, které 
začalo již 7. července 1937. Konec války v Evropě 
nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém 
svržení atomových bomb na 
města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku. 
Příčiny války bývají hledány v důsledcích ideologií a politických 
směrů, jako jsou nacionalismus a imperialismus. Podle některých 
historiků byla příčinou nespokojenost Německa s Versailleskou 
smlouvou, která měla prohloubit jeho pocit ponížení, a v 
dopadech velké hospodářské krize na přelomu dvacátých a třicátých 
let. Tyto vlivy zásadním způsobem oslabily mnoho evropských států, 
čímž umožnily vzestup nacismu (pod vedením např. Adolfa 
Hitlera), fašismu (pod vedením např. Benita Mussoliniho) 
a komunismu (pod vedením např. Josifa Vissarionoviče Stalina) a 
dalších totalitních států mimo Evropu. 
Druhou světovou válku provázely v dosud nevídané míře zločiny proti 
lidskosti, válečné zločiny a nehumánní zacházení s válečnými zajatci. 
Oproti všem dosavadním konfliktům bylo průběhem bojů podstatně 
zasaženo rovněž civilní obyvatelstvo, jež utrpělo obrovské ztráty 

 

 

 

Výchova ke zdraví IX. tř., 11. - 15. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní 

pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), 

havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických 

provozech a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, 

zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událostí 

přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý stát. 

Účinně mohou ke zmírnění těchto následků napomoci i samotní občané. Proto je důležité znát 

možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým 

blízkým a sousedům. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Tichomo%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Tichomo%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_%C4%8D%C3%ADnsko-japonsk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1937
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akt_bezpodm%C3%ADne%C4%8Dn%C3%A9_kapitulace_nacistick%C3%A9ho_N%C4%9Bmecka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_bombardov%C3%A1n%C3%AD_Hiro%C5%A1imy_a_Nagasaki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_bombardov%C3%A1n%C3%AD_Hiro%C5%A1imy_a_Nagasaki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hiro%C5%A1ima
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacionalismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Imperialismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Versaillesk%C3%A1_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Versaillesk%C3%A1_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_krize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarionovi%C4%8D_Stalin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_proti_lidskosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_proti_lidskosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_zlo%C4%8Din
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_zajatec


DRUHY A PŘÍKLADY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

1) Živelní pohroma                     2) Havárie                                    3) Ostatní události                        
a) povodeň                                 a) havárie v chemickém                a) teroristický čin 
b) zemětřesení                                provozu                                     b) sabotáž 
c) velký sesuv půdy                   b) radiační havárie                         c) žhářství 
d) sopečný výbuch                     c) ropná havárie 
e) orkán, tornádo                       d) dopravní nehoda 
f) extrémní chlad a teplo           e) zřícení domu 
g) pád meteoritu 
h) velký lesní požár 

 

Integrovaný záchranný systém (IZS) tvoří základní a ostatní složky IZS. V rámci provádění 

záchranných a likvidačních prací jsou připraveny poskytnout bezprostřední pomoc 

obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí a zajistit provedení záchranných  

a likvidačních prací.      

Základními složkami IZS jsou:  

- Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), 

- jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, 

- zdravotnická záchranná služba, 

- Policie České republiky. 

 

1. VAROVÁNÍ  
         Každý vyspělý stát světa vytváří podmínky ke snížení následků mimořádných událostí, které 

mohou kdykoliv ohrozit životy, zdraví a majetek obyvatelstva. Jedním z prvořadých opatření je včas 

varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím (před povodněmi, před následky havárií s únikem 

nebezpečných látek do životního prostředí, před nebezpečím velkých požárů, před zemětřesením, 

před nebezpečím sesuvu půdy, před lavinovým nebezpečím  apod.). To proto, aby obyvatelé v 

ohrožených místech mohli včas přijmout opatření, která by zachránila jejich životy a zdraví a co 

nejvíce snížila následky těchto mimořádných událostí na jejich majetku.  

 

 



Varovný signál ”Všeobecná výstraha” 

Na území České republiky je zaveden jediný  varovný signál ”Všeobecná výstraha” pro 

varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón sirény po 

dobu 140 vteřin. 

         Co uděláte, když uslyšíte varovný signál? 

         Když uslyšíte kolísavý tón sirény (varovný signál),  neprodleně se ukryjte kdekoliv to bude možné 

(tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň) . Nehledejte těžké betonové kryty ani místa 

pod úrovní terénu (sklepy). V prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná budova, kterou 

lze uzavřít. Nebojte se požádat o poskytnutí úkrytu a o pomoc v objektech a budovách, ať jste 

kdekoliv na nákupech, na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény 

nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se nacházíte. 

Právě tím si dost možná zachráníte život. 

 

 

 

 

 

 

Úkoly: 

Se kterými druhy mimořádných událostí, jsi se už setkal? 

Které mimořádné události můžou nastat v Ostravě? (vyber z uvedených 

příkladů) 

Jak poznám varovný signál - všeobecná výstraha? 

Proč si mám zapnout televizi a rádio, případně poslouchat místní hlášení na 

ulici? 

 

 

 Když zazní varovný signál – kolísavý tón sirény, nezapomeňte na tři základní kroky vedoucí 

k vaší záchraně: 

1.  Neprodleně se ukryjte. 

2.  Zavřete dveře a okna. 

3.  Zapněte rádio a televizi. 

 



Zeměpis IX. tř., 11. - 15  .5. 2020, vyučující - Šebesta 

1)  Řešení minulých úkolů 

  

 

 

2) Nové učivo, Mezinárodní hospodářská integrace, učebnice s. 80-81, přečíst a splnit 

úkoly. 

 



 

PŘÍRODOPIS, učivo na týden 11.5. – 15.5.2020 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Email: KalocovaB@seznam.cz 

Facebook: Barča Kaločová 

 

1. ODPOVĚDI Z MINULÉHO TÝDNE – možné vyplnění tabulky 

PROBLÉM PŘÍČINA NÁSLEDKY NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

HLADOMOR 

Obrovský rozdíl 
mezi bohatými a 

chudými zeměmi 

(socioekonomick

é rozdíly, 

vyspělost, 

přírodní zdroje – 

zemědělství, 
dostatek vody a 

surovin, 

historický vývoj – 

centra 

vzdělanosti, 

vyspělosti států X 

zaostalejší oblasti, 

války)  

Umírání lidí na 

následky hladomoru, 

chudoba, nemoci.  

Zapojení bohatých států – 

mezinárodní pomoc – ve 

větší míře než dodnes. 

Osvěta – tzn. aby lidé o 

tomto problému každodenně 

slyšeli… 

 

AIDS 

Zmutovaný virus 

– pochází 
pravděpodobně 

od zvířat - 

orangutanů 

Zákeřná nemoc, smrt I  

velmi mladých lidí – 

hlavně v rozvojových a 

chudých zemí bez 

osvěty, ochranných 

pomůcek 

Osvěta – zaměření na 

rozvojové a chudé země, 

poučení o bezpečném 

sexuálním chování 

 

MNOŽSTV

Í ODPADU 

Neustále se 

zvyšující počet 

obyvatel světa – 

zvyšující se 

průmyslová a 

zemědělská 

výroba 

Zněčištění planety Používat méně obalových 

materiálů – plastů, 

recyklovat odpady 



 

NEDOSTATE

K ZDROJŮ 

Zvětšující se 

počet obyvatel – 

větší nároky na 

průmysl a z 

zemědělství – 

vyčerpávání 
přírodních zdrojů 

– ropa, voda, 

zemědělská půda, 

odlesňování… 

Vyčerpání daných 

zdrojů – ropa, voda, 

orná půda apod. 

Šetření, čištění, alternativní 
zdroje energie – sluneční 
záření, celkově se uskromnit 

– osvěta obyvatel – dopady 

na planet apod. 

 

VYMÍRÁNÍ 

ŽIVOČIŠNÝC

H DRUHŮ 

Neustále se 

zmenšující 
přírodní prostředí 
a jejich útočiště – 

rozšiřující se 

zastavba a zábor 

pro ornou půdu 

Vymírání živočichů a 

rostlin – znečištěné a 

změnšující se prostředí 
ve kterém žijí 

 Osvěta – ochrana druhů, 

hlavně legislativními 

zbraněmi – zákony, zákazy, 

nerozšiřování zbytečné 

zástavby – obchody apod.  

 

2. Dnešním úkolem bude shlédnout nádherný dokument o naší Zemi – HOME. 

Kde si každý krásně může uvědomit, jaký máme my lidé – obrovský vliv na 

naší planetu – spíše tedy ve špatném smyslu slova. Jedná se o záběry z dronu 

či letadla – s českým dabingem pana Zdeňka Svěráka (cca 2 hodiny, které ale 

za to stojí obětovat ) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 : 

 

I. Řešení cvičení z minulé hodiny: 

A) Bude pršet (Vidím mraky a již kape.),    Koupím to tričko. (Teď jsem se rozhodl.) 

It´s going to rain     I will buy the T-shirt 

 

II. Procvičování will a going to: 

II A) Přečtěte zápis z minulé hodiny: Použijete při vyplňování dalších cvičení. 

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. 

 

 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


II B) Procvičování: Doplňte going to nebo will do následujících vět. Přepiš do sešitu tyto věty i 

z řešením 

She ____________ to fly France in July.  

(V červenci poletí do Francie) 

I probably ____________ watch TV today  

(Asi dneska budu sledovat televizi.) 

Do you know about Diana? She____________have a baby.  

(Co víš o Dianě, Bude mít dítě.) 

I think it ______________rain. 

 (Myslím, že bude pršet.) 

I'm really tired. I think I _______________ go to bed.  

(Jsem velmi unavená. Asi si půjdu lehnout.) 

I think I __________________ go to the party.  

(Myslím, že na tu party půjdu.) 

Will you help me? I can't. I __________ the cinema in the evening. 

( Pomůžeš mi? Nemůžu. Večer jdu do kina.) 

We _______________ have a barbecue tomorrow. It's all planned, so I hope it won't rain. 

(Zítra budeme grilovat. Vše je naplánované, tak doufám, že nebude pršet. 

My friends are coming at 8 o'clock. We ______________ have dinner together. 

(Moji kamarádi přijdou v 8. Navečeříme se společně.) 

We _____________ get married next year. 

(Příští rok se budeme brát.) 

It's 10-1, they _____________ win the match. 

(Je to 10-1, ten zápas vyhrají.) 

 

 



I ___________ buy a new car.  

(Koupím si nové auto.Mám to v plánu.) 

 

I hope he___________l like her new car. 

(Doufám, že se ji bude líbit její nové auto.) 

_________you open the window, please? 

I ______________ learn English every day.  

(Budu se učit anglicky každý den, protože chci) 

 

II C) Procvičování: Zkuste přeložit tyto věty. Napište je do sešitu i s překladem.  

Budu žít v Anglii.(mám to v plánu) _______________________________ 

Myslím, že vyhrají.    ______________________________ 

Petr bude mít příští týden patnáct. _______________________________ 

Pomohu ti.    ________________________________ 

Zítra, pujdeme do kina.  ________________________________ 

 

  

 

 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika 9. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 11.5.-15.5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Kdo je to poskytovatel webového prostoru? 

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

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz

