
STUDIJNÍ OPORA PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU (11. 5. – 15. 5. 2020) 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

 Tento týden budeme procvičovat slovní druhy, v tabulce máte přehled pro 

připomenutí. Zaměříme se hlavně na ohebné slovní druhy a jejich pravopis. 

 Do sešitu vypracujte několik úkolů, které máte níže. Můžete si taky úkoly 

vyzvednout ve škole v tištěné podobě. 

 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/ 

 

SLOVNÍ DRUHY 

 

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/


Úkoly do sešitu: 
 

1. Vypište z textu všechna podstatná jména a slovesa: 

 

 
 

 

2. U podtržených slov určete slovní druh a nahraďte ho synonymem: 

 

 

 

3. Podle zadání vytvořte věty: 

 

 

 

 



 

 

6. Místo obrázků doplňte podstatná jména v množném čísle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

 

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. Přečti si příběh. Přelož.  

 

2. Doplň slovy místo obrázků. Přepiš si hotový text do sešitu.  

Použij slovy: watermelon, baseball, to take a sunbath, shorts, sandals, ice-cream, scooter, 

pool. 

1. I like to get in the ________________________ in the summer. 
2. I like to play________________________ in the summer. 
3. I like to wear__________________ and ________________ in the summer. 
4. I like to ride my ________________________ in the summer. 
5. I like to eat __________________ and _________________ in the summer. 

6. I like ________ ________________ in the summer. 

3. Odpověz písemně na otázky. Přelož. 
1. What is your favourite day?________________________________________________ 
2. What do you do on Thursday? __________________________________________ 
3. Do you go shopping? _________________________________________________ 
4. What do you do on Monday? _________________________________________ 
5. Do you go fishing in your free time? _____________________________________ 
6. Do you play football? _____________________________________ 

 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


4. Tvořte otázky (Make questions). 
Příklad: She is a tall girl. … Is she a tall girl? 

1. He is happy. ……………………… 
2. You are a pupil. ……………………… 
3. It is a monster. ……………………… 
4. We are sad. ……………………… 
5. They are tired. ……………………… 

ŘEŠENÍ 
1. 
1. V létě mám rád  koupaní  v bazénu. 2. V létě rád hraji baseball. 3. V létě rád nosím šortky a 

sandály. 4. V létě rád jezdím na skútru. 5. V létě rád jím zmrzlinu a vodní meloun. 6. Rád se 

opakuji v létě. 

2.  

1. I like to get in the _______pool_________________ in the summer. 
2. I like to play_________baseball_______________ in the summer. 
3. I like to wear______shorts______ and _____sandals___ in the summer. 
4. I like to ride my ______scooter______________ in the summer. 
5. I like to eat _______ice-cream___ and ___watermelon______ in the summer. 
6. I like ________ to take a sunbath ________________ in the summer. 

3.  

1. Jaký je tvůj oblíbený den? 2. Co děláš ve čtvrtek? 3. Jdeš nakupovat? 4. Co děláš v pondělí? 

5. Chodíš chytat ryby ve svém volném čase? 6. Hraješ fotbal?    

4.   Is he happy? Are you a pupil? Is it a monster? Are we sad? Are they tired? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

 

Devítko, 

dnes se podíváme na zajímavé téma: 

SLOVESA S NEODLUČITELNOU PŘEDPONOU (PL) 

Sloveso může být bez předpony, s předponou odlučitelnou, či neodlučitelnou, nebo částečně 

odlučitelnou. 

Předpony neodlučitelné: 

- stojí vždy společně se slovesem, nikdy se od základního tvaru neoddělují 

Patří sem - be-, ge-, emp-, ent-, ver-, zer-, miss-, er-. 

Např.: 

besuchen - navštívit gefallen - líbit se empfehlen - doporučit entschädigen - 

odškodnit 

verarbeiten - zpracovat zerschlagen - rozbít misslingen - nepodařit 

se 

erzählen - vyprávět 

 

1. Vyhledej význam těchto sloves a následně doplň do textu ve správném tvaru: 

besuchen -  

gehören -  

beginnen -  

begrüβen -  

gefallen -  

bestellen -  

bezahlen -  

empfehlen -  

entschuldigen -  

erzählen -  

ergänzen -  

erkälten -  



sich erwarten -  

verbringen -  

vergessen -  

verstehen -  

zerrbrechen -  

2. Doplň text: 

Wir …………………. dich im Krankenhaus. Wem ……………… diese Kassette? Wer 

……………….den Taller? Wie ……………….. dir meine neue Hose? …………………. ihr 

heute wieder um acht Uhr? Frau Weber, Peter …………………… Sie sehr herzlich. 

………………….. du ein Märchen gern? Er …………………….. im Restaurant Schnitzel 

mit Kartoffeln. Wünschen Sie ………………….. ? Ich ………………… dich viel lernen. 

Frau Lehrerin, ………………….. Sie mir bitte, ich …………………. mein Buch zu Hause. 

………………………… ihr richtige Verben. Peter war gestern drauβen, er 

…………………….. sich. ……………………. du mir gut? Wo …………………….. ihr die 

Ferien? Ich ………………… schöne Ergebnisse. 

3. Věty přelož: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

 

Dnes budem hlavně opakovat to, co byste už měli umět. Na této stránce 

https://www.vy1256, 4pocitejto.cz/objem-povrch/ najdete vzorečky, vysvětlení a po zadání 

hran, případně výšek nebo poloměru vám stránka přímo spočítá výsledek. Pokud si najdete 

zadání starších úloh, můžete si řešení ověřit právě zde. Můžete si i vybrat, na kolik 

desetinných míst chcete výsledek zaokrouhlit. 

Pokud si dobře prohlédnete následující tělesa, objevíte jedno, které jsme dosud nebrali? 

 

KRYCHLE  KVÁDR JEHLAN HRANOL 

 

 

  

VÁLEC KUŽEL KOULE  

 

 

 

 

 

Ano, je to koule. Ale pokud jste zvládli kužel, tak tohle je dokonce lehčí. Vzorečky jsou jiné, 

ale jdou vyhledat v tabulkách.  A vám stačí znát jedinou hodnotu – poloměr. 

Napište si do sešitu: 

KOULE 

Koule je množina všech bodů v prostoru, které mají od jejího středu S vzdálenost menší 

nebo rovnu poloměru r. 

 

https://www.vypocitejto.cz/objem-povrch/


Povrch koule tvoří všechny body, které mají 

od středu vzdálenost rovnu r. Povrch koule 
vypočítáme jako čtyřnásobek obsahu kruhu. 

 

Objem koule 

 

 

Povrch koule 

 

Objem koule 

 
 

Příklad na procvičení – vypočítejte povrch 
koule s poloměrem 10 cm. 
 

 
Příklad na procvičení – vypočítejte objem  
koule s průměrem 30 cm. 

Jediné, co znám, je poloměr 
r = 10 cm 
S = ?     
 
Dosadím do vzorce: 
S = 4 · πr2 

S = 4 · 3,14 · 102  cm 2 

S = 4 · 3,14 · 100  cm 2 

S = 4 · 314  cm 2 

S = 1256 cm2 

Znám průměr, vydělím ho dvěmi a dostanu 
poloměr r. 
d = 30 cm → r = 15 cm 

V = ?  
 
Dosadím do vzorce: 

V = 
𝟒

𝟑
 π r3 

V = 
𝟒

𝟑
 · 3,14 · 153 cm3 

V = 
𝟒

𝟑
 · 3,14 · 3375 cm3 

V = 𝟏𝟒 𝟏𝟑𝟎 cm3 

 

 

Za domácí úkol vypočítejte z učebnice: 
82/6A) Vypočítej povrch koule, která má poloměr 4,2 cm. 
83/5A) Vypočítej objem koule, která má poloměr 1,4 m. 
 
 

Videí pro lepší pochopení učiva naleznete na youtube spoustu, doporučuji třeba tato: 
https://www.youtube.com/watch?v=PQRBU33YyHQ – povrch koule 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fe64N4Xrapc – povrch koule 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3IJEcUBS8JI – objem koule 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQRBU33YyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=fe64N4Xrapc
https://www.youtube.com/watch?v=3IJEcUBS8JI


CHEMIE 

 

Probrali jsme již přírodní látky a to cukry, tuky a dnes to budou: 

Bílkoviny 

Z 8.třídy si pamatujeme, že bílkoviny se tvoří v rostlinách díky dusíku, který je obsažen spolu 

s fosforem a draslíkem v hnojivech. 

Bílkoviny jsou základem všech organismů a plní v nich tyto funkce: 

- Stavební (kolagen, elastin, keratin) 

- Transportní a skladovací (hemoglobin, transferin) 

- Zajištující pohyb (aktin, myosin) 

- Řídící a regulační (enzymy, hormony, receptory) 

- Ochranné a obranné  (imunoglobulin, fibrin, fibrinogen) 

 

Bílkoviny = proteiny – jsou v těle důležité pro: 

- Výživu, růst a ochranu svalů, šlach, kůže, kostí 

- Zkrácení doby regenerace 

- Spalování tuků a redukci nadváhy 

 

Bílkoviny jsou nepostradatelnou složkou potravy živočichů. Živočichové nejsou schopni 

bílkoviny vytvářet, musí je přijímat v potravě. 

Bílkoviny máme: 

-  rostlinné – např. v luštěninách (čočka, fazole, hrách).  

- živočišné - vejce, mléko, maso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA 

 

Téma - Radioaktivita 

Radioaktivita 

Schopnost látek samovolně vydávat pronikavé neviditelné záření-důsledek rozpadu jádra atomu a 

jeho přeměnou na jiná jádra. 

radius … paprsek 

                actio … konání 

Druhy radioaktivních záření 

α záření – proud letících jader atomů helia 

β záření – proud letících elektronů 

γ záření – elektromagnetické vlnění 

 

 

              Antoine Henri Becquerel 

Francouzský fyzik 

Nobelova cena za fyziku v r. 1903 za objev přirozené radioaktivity 

                                                            

 Fotografická deska vystavena účinkům radioaktivního záření.  

γ



Dole je stín kovového maltézského kříže umístěného mezi deskou a uranovou solí. 

 

     Marie Curie-Sklodowská 

 vědkyně pocházející z Polska 

 1903 – Nobelova cena za fyziku 

 1911 – Nobelova cena za chemii 

 objev radioaktivních prvků  – polonium a radium 

 polonium pojmenovala podle své vlasti Polska 

 ● radium izolovala ze smolince (uraninit UO2) pocházejícího z Jáchymova 

 

 

Využití jaderné energie 

Jaderná elektrárna - teplo získané rozštěpením jádra atomu ohřeje vodu, uvolněná vodní 

pára roztáčí turbínu, která pohání generátor vyrábějící el. proud (viz. obrázek) 

1 Reaktorová hala.                                           17 Chladící okruh  

2 Chladicí věž.                                                   18 Primární okruh (voda pod vysokým tlakem).                                     

3 Tlakovodní reaktor.                                      19 Sekundární okruh (červeně značena pára, modře voda). 

4 Řídící tyče.                                                      20 Oblaka vzniklá kondenzací vypařené chladicí vody.                                                                                                  

5 Kompenzátor objemu.                                  21 Pumpa                             

6 Parogenerátor.  

7 Aktivní zóna.  

8 Turbína 

9 Elektrický generátor.  

10 Transformační stanice.  

11 Kondenzátor sekundárního okruhu.  



12 Plynný stav  

13 Kapalný stav  

14 Přívod vzduchu do chladicí věže.  

15 Odvod teplého vzduchu a páry komínovým efektem.  

16 Řeka  

                                                                                    

 

 

Zneužití jaderné energie 

Výroba jaderných zbraní 

Útok USA na Japonsko: 

    - Hirošima – 6. 8 1945 v 8:16 (uranová jaderná puma Little Boy)  

    - Nagasaki - 9. srpna 1945 v 11:02 (plutoniová bomba Fat Man) 

    - okamžitě zemřelo 130 000 lidí, dalších 100 000 umíralo na následky výbuchu v dalších měsících a    

letech, postiženy byly i další generace 



                                                                   

 

               

Zapiš si do sešitu : 

Radioaktivita 

schopnost látek samovolně vydávat pronikavé neviditelné záření 

  α záření – proud letících jader atomů helia 

   β záření – proud letících elektronů 

   γ záření – elektromagnetické vlnění 

Antoine Henri Becquerel – objev přirozené radioaktivity 

Marie Curie-Sklodowská – objev Ra a Po 

Využití – výroba energie v jaderné elektrárně 

Zneužití – výroba jaderných bomb  (Hirošima a Nagasaki 1945) 

 

Opakování – vyluštěte křížovku 

1) _ _ _ _ _ _ _ _ _     Vědec, který objevil přirozenou radioaktivitu. 

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schopnost látek vydávat neviditelné pronikavé záření. 

3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Vědkyně, která získala 2 Nobelovy ceny. 

4) _ _ _ _ _ _ _ _                       Jiný název pro uraninit UO2. 

5) _ _ _ _ _ _ _ _      Prvek, který byl objeven M. C. Sklodowskou. 

6) _ _ _ _ _ _ _ _        Japonské město bombardované 6. 8. 1945. 



Řešení: 

1) B E C Q U E R E L     Vědec, který objevil přirozenou radioaktivitu. 

2) R A D I O A K T I V I T A          Schopnost látek vydávat  neviditelné záření. 

3) S K L O D O W S K Á    Vědkyně, která získala 2 Nobelovy ceny. 

4) S M O L I N E C                       Jiný název pro uraninit UO2. 

5) P O L O N I U M      Prvek, který byl objeven M. C. Sklodowskou. 

6) H I R O Š I M A        Japonské město bombardované 6. 8. 1945. 

Tajenka :            RADIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Dneska si zopakujeme téma: základní lidská práva 

1) Přiřaď k jednotlivým okruhům lidská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

      __________________    __________________  __________________ __________________ 

 

Možnosti: a) právo na život, b) svoboda projevu, c) právo na spravedlivou odměnu, d)ochrana 

vlastnických práv e) právo na vzdělání v jazyce menšin, f) právo na spravedlivou odměnu, g) 

právo podnikat, 

h)  presumpce neviny, i) právo na odpočinek, f) právo na ochranu zdraví při práci 

 

2) Trest za porušení práva stanovuje: 

a) policie   b) tajemník obce   c) advokát   d) soudce 

 

3) Poskládej slova ve větě, aby dávala smysl. 

 

 

 

 

4) K případům porušování lidských práv nepatří: 

a) šikana b) xenofobie c) porušení školního řádu d) apartheid 

 

5)Vyber správnou odpověď. 

Xenofobie je … a) povyšování rasy nebo národa b) strach ze všeho neznámého 

 

6)Listina zaručující lidská práva v ČR se nazývá: 

a) Deklarace lidských práv 

b) Všeobecná deklarace lidských práv 

c) Listina základních práv a svobod 

7) Kdo je ombudsman? Doplň chybějící písmena. 

Lidská práva a 
základní 
svobody 

Hospodářská, 
sociální a 

kulturní práva 

Právo na 
soudní a jinou 

právní 
ochranu 

Práva 
národnostních 

a etnických 
menšin 

ŽIDŮ    2.     HOLOCAUST SVĚTOVÉ JE  VYVRAŽĎOVÁNÍ ZA VÁLKY  



 v - - - - - ý    o - - - - - e   l - - - - - c h   p — v  

 

 

8) Vylušti přesmyčky týkající se porušování lidských práv. 

PATHAREID   DEPŘEDKS  MUSSISAR  ANAŠIK  

_________ ________ _______  _______ 

 

ŘEŠENÍ 
1) Přiřaď k jednotlivým okruhům lidská práva  - výsledky 

 

 

 

 

 

 

 

 

a, b, d,   e    c, f, h, i     g 

_____________    ________________  ___________________  ____________ 

 

Možnosti:   a) právo na život, b) svoboda projevu, c) právo na spravedlivou odměnu, d)ochrana 

vlastnických práv e) právo na vzdělání v jazyce menšin, f) právo podnikat, 

g)  presumpce neviny, h) právo na odpočinek, i) právo na ochranu zdraví při práci 

 

2) Trest za porušení práva stanovuje: 

a) policie   b) tajemník obce   c) advokát   d) soudce 

 

3) Poskládej slova ve větě, aby dávala smysl. 

 

 

 

4) K případům porušování lidských práv nepatří: 

a) šikana b)xenofobie c)porušení školního řádu d)apartheid 

 

5) Vyber správnou odpověď. 

Xenofobie je … a) povyšování rasy nebo národa b) strach ze všeho neznámého 

 

Lidská práva a 
základní 
svobody 

Hospodářská, 
sociální a 

kulturní práva 

Právo na soudní a 
jinou právní 

ochranu 

Práva 
národnostních a 

etnických menšin 

ŽIDŮ    2.     HOLOCAUST SVĚTOVÉ JE  VYVRAŽĎOVÁNÍ ZA VÁLKY  



6)Listina zaručující lidská práva v ČR se nazývá: 

a) Deklarace lidských práv 

b) Všeobecná deklarace lidských práv 

c) Listina základních práv a svobod 

 

7) Kdo je ombudsman? Doplň chybějící písmena. 

 v e ř e j n ý    o c h r á n c e   l i d s k ý c h   

p r á v  

 
8) Vylušti přesmyčky týkající se porušování lidských práv. 

PATHAREID   DEPŘEDKS  MUSSISAR  ANAŠIK  
 

APARTHEID  PŘEDSUDEK RASISMUS  ŠIKANA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

Zapisuj do sešitu a správné odpovědi si ověř. 

Tento týden si v tomto pracovním listě zopakujeme témata: 

 

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA, BANKOVNÍ 

POUKÁZKY, 

PLATEBNÍ KARTY 

 

 

 

1) Doplň text, použij slova z nabídky: 

Bezhotovostní placení se uskutečňuje prostřednictvím vkladů  

na účtech v …………………….., platby probíhají odepisováním a  

připisováním peněz na ………………. klienta.  

Při bezhotovostním platebním styku zadává klient  ………………… k úhradě.  

Na základě toho banka odepíše z účtu klienta stanovenou……………….. a připíše ji  

na účet ……………………….. . Přímé bankovnictví vyžaduje důkladné zabezpečení  

……………………., certifikátem a autorizační ………………… . 

 

NABÍDKA:   SMS   příjemce           příkaz                  bance  

                        účet       heslem                částku 

 

 

 



 

2) Zakroužkuj správnou odpověď: 

PIN je  

  a) Platební Inkasní Návod 

  b) Přímý Investiční Nárok 

  c) Personal Identification Number ( Osobní identifikační číslo) 

  d) Personal Indian Number ( Osobní indiánské číslo) 

  e) Primary Identification Number ( Hlavní identifikační číslo) 

 

3) Doplň tabulku:   

      Platební karty 

TYP KARTY POPIS, ROZDÍL 

 

D _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

K _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Spoj, co k sobě patří: 

 

Poukázka A     Slouží k proplacení peněz zaslaných hotově  

od jiného plátce.  

 

Poukázka B       Umožňuje provádět pravidelné platby jednou 

platbou  

     na základě přiděleného spojovacího čísla.  

 

Poukázka C      Používá se pro odeslání hotovosti na účet 

v bance.  

 

Poukázka SIPO      Slouží k proplacení hotovosti z účtů u bank. 

 

 

Řešení 

1) Doplň text, použij slova z nabídky: 

Bezhotovostní placení se uskutečňuje prostřednictvím vkladů  

na účtech v bance, platby probíhají odepisováním a připisováním peněz  

na účet klienta.  

Při bezhotovostním platebním styku zadává klient příkaz k úhradě.  

Na základě toho banka odepíše z účtu klienta stanovenou částku a připíše ji  

na účet příjemce. Přímé bankovnictví vyžaduje důkladné zabezpečení 

heslem, certifikátem a autorizační SMS. 

 



                                 

2) Zakroužkuj správnou odpověď: 

PIN je  

  a) Platební Inkasní Návod 

  b) Přímý Investiční Nárok 

  c) Personal Identification Number ( Osobní identifikační číslo) 

  d) Personal Indian Number ( Osobní indiánské číslo) 

  e) Primary Identification Number ( Hlavní identifikační číslo) 

 

 

3) Doplň tabulku:   

      Platební karty 

TYP KARTY POPIS, ROZDÍL 

 

DEBETNÍ 

 

Umožňuje platit a vybírat hotovost do výše 

zůstatku na účtu. Na kartě lze zvolit týdenní, 

nebo denní limit výběru, pouze v případě, že 

máme k účtu sjednaný kontokorent, můžeme 

čerpat i do mínusu. 

 

KREDITNÍ  

Neboli úroková karta. Slouží jako nástroj 

čerpání úvěru od banky do výše dohodnutého 

limitu, čerpání je automatické a může se 

libovolně opakovat. Dluh se musí splácet do 

určité dohodnuté doby, v případě nesplácení 

hrozí vysoké úroky!  

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Spoj, co k sobě patří: 

 

Poukázka A     Slouží k proplacení peněz zaslaných hotově  

od jiného plátce.  

 

Poukázka B       Umožňuje provádět pravidelné platby jednou 

platbou  

     na základě přiděleného spojovacího čísla.  

 

Poukázka C      Používá se pro odeslání hotovosti na účet 

v bance.  

 

Poukázka SIPO      Slouží k proplacení hotovosti z účtů u bank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

 

Devítko,  

v těchto dnech si připomínáme konec bojů druhé světové války v Evropě a na našem území 

(tzv. Pražské povstání od 5. – 8. 5. 1945). Samotný válečný konflikt pak končí až 2. 9. 1945 

kapitulací Japonska do rukou USA. 

Tyto události jsou velmi dobře zaznamenány, přikládám tedy i odkazy na velké množství 

archivních nahrávek a svědectví, které si můžete poslechnout na stránkách Českého rozhlasu 

s názvem „Vzpomínky na dálku“: https://www.mujrozhlas.cz/tip-mujrozhlas/vzpominky-na-

valku nebo zde: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/prazske-povstani-75-let-

cesky-rozhlas_2005050718_pj?_ga=2.74049046.528517500.1588888701-

1629190859.1588888700. 

Velmi zajímavým tématem je pak role tvz. Vlasovců (Ruská osvobozenecká armáda gen. 

Vlasova, který se dostal do německého zajetí, bojoval za wehrmacht a ke konci války 

přispěchal Pražanům na pomoc se svými jednotkami, později však byli všichni vydáni 

sovětům). Zde rozhovor s předním českým historikem Pavlem Žáčkem o jejich roli: 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/bez-vlasovcu-praha-v-kvetnu-1945-pravdepodobne-skoncila-v-

krvi-pripomina-8196549. 

Podívejte se na přiložené video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-

skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-150912. 

 

Průběh pražského povstání 5. – 8. 5. (9. 5.) 1945 

4. 5. 1945 – první projevy otevřeného odporu proti německé okupační správě + odstraňování 

německých nápisů 

5. 5. 1945 – počátek pražského povstání, v čele stojí Česká národní rada (ČNR), začíná bojem 

o rozhlas (zastavení německého protektorátního vysílání) + Praha volá o pomoc 

6. 5. 1945 – Pražané živelně stavějí barikády v ulicích, na mostech, používají dostupný 

stavební materiál (kostky z ulic, dopravní prostředky), skupiny SS a jednotek wehrmachtu se 

stahují do Prahy 

7. 5. 1945 – boje na barikádách v ulicích Prahy (výrazná pomoc ROA, tzv. Ruské 

osvobozenecké armády gen. Vlasova, proti těžkým zbraním dobře vyzbrojeným německým 

jednotkám) 

https://www.mujrozhlas.cz/tip-mujrozhlas/vzpominky-na-valku
https://www.mujrozhlas.cz/tip-mujrozhlas/vzpominky-na-valku
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/prazske-povstani-75-let-cesky-rozhlas_2005050718_pj?_ga=2.74049046.528517500.1588888701-1629190859.1588888700
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/prazske-povstani-75-let-cesky-rozhlas_2005050718_pj?_ga=2.74049046.528517500.1588888701-1629190859.1588888700
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/prazske-povstani-75-let-cesky-rozhlas_2005050718_pj?_ga=2.74049046.528517500.1588888701-1629190859.1588888700
https://radiozurnal.rozhlas.cz/bez-vlasovcu-praha-v-kvetnu-1945-pravdepodobne-skoncila-v-krvi-pripomina-8196549
https://radiozurnal.rozhlas.cz/bez-vlasovcu-praha-v-kvetnu-1945-pravdepodobne-skoncila-v-krvi-pripomina-8196549
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-150912
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-150912


8. 5. 1945 – ČNR přijala kapitulaci německých vojsk na území Prahy, začíná jejich odchod 

z Čech a snaha dostat se do zajetí USA x armádám SSSR 

9. 5. 1945 – po pádu Berlína se Rudá armáda přesouvá od Drážďan na pomoc Praze – gen. 

Koněv (1. ukrajinský front) + konec bojů o Prahu + konec 2. sv. války na území Protektorátu 

(ten tímto definitivně zaniká) + někde se bojuje až do 11. 5. 1945 

 

Odpověz na otázky: 

1. Co je to povstání? O co v něm jde? 

2. Kdy proběhlo tzv. Pražské povstání? 

3. Kolikáté výročí letos slavíme? 

4. Kdo se Pražského povstání účastnil? 

5. Která organizace povstání řídila? 

6. Jak byli Pražané ozbrojeni? Jak Němci? 

7. Kdo pomohl svou technikou Pražanům v boji? 

8. Jaký byl jejich další osud? 

9. Mohl Prahu osvobodit někdo jiný kromě Rudé armády? Pokud ano, napiš kdo.  

10. Proč to nakonec nebylo dovoleno?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMĚPIS 

 

Kluci a holky, devítko, 

před 14ti dny jste měli pracovat na zeměpisném kvízu o zemědělství. Tento týden si přidáme 

další téma (velmi zjednodušené), a to: 

 

PRŮMYSL VE SVĚTĚ (vytiskni, přepiš, nauč se) 

 

Průmyslová výroba – zpracovává suroviny na polotovary a dále na výrobky. 

Průmyslová odvětví: 

 těžební a energetický průmysl 

 zpracovatelský průmysl 

 spotřební průmysl 

Vhodné podmínky pro průmyslové závody (lokalizační faktory): 

 ekologické a klimatické podmínky 

 pomoc státu 

 zdroje surovin 

 tradice 

 vhodný prostor 

 dostatek vody 

 dostatek energie 

 kvalifikovaná pracovní síla 

 vědecká základna 

 vzdálenost trhů 

 odbyt výrobků 

 dopravní dostupnost 

Průmyslové oblasti světa: 

 východní pobřeží USA a oblast Velkých jezer 

 západoevropská oblast 

 Japonsko a některé státy JV Asie 

 

 

 



TĚŽEBNÍ A ENERGETICKÝ PRŮMYSL 

Těžební průmysl: zajišťuje nerostné suroviny pro ostatní průmyslová odvětví. 

Nejvýznamnější ložiska nerostných surovin: USA, Sibiř, Čína, Austrálie, oblast Perského 

zálivu, JAR, Evropa; 

- paliva: uhlí, rašelina, hořlavé břidlice, ropa, zemní plyn 

- rudy: černých, barevných a vzácných kovů, uran 

- nerudné suroviny: písek, stavební kámen, vápenec, žula 

Energetický průmysl: vyrábí a rozvádí elektrickou energii, plyn, teplo, páru. 

Elektrárny: tepelné, jaderné, vodní, alternativní zdroje energie (sluneční, větrná, 

geotermální, přílivová a odlivová. 

 

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

Hutnický průmysl: zpracovává kovové rudy a vyrábí železo, barevné kovy, slitiny a výchozí 

materiály pro strojírenský průmysl; 

- hutnictví železa 

- hutnictví neželezných kovů. 

Strojírenský průmysl: je největší průmyslové odvětví na světě; 

- těžké strojírenství: stroje pro další průmyslová odvětví 

- lehké (spotřební) strojírenství: užitkové zboží. 

Chemický a gumárenský průmysl: vyrábí léky, plasty, hnojiva aj.; 

- petrochemický průmysl: zpracování ropy a sekundárních produktů 

- těžká chemie: louhy, hnojiva, plasty 

- spotřební chemie: drogistické zboží, kosmetika, barvy, léky. 

Průmysl stavebních hmot: zpracovává přírodní stavební hmoty (písek, kámen, žula, kaolín 

aj.) 

 

SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL 

Výrobky slouží k přímé spotřebě obyvatelstva. 

- průmysl textilní, kožedělný a obuvnický 

- průmysl dřevozpracující, výroba celulózy a papíru 

- potravinářský průmysl: zajišťuje výživu obyvatelstva, využívá zemědělské produkty 

a orientuje se do místa produkce a místa spotřeby 



- další odvětví spotřebního průmyslu: sklářský, keramický, polygrafický, 

klenotnický, výroba hraček. 

 

Ke studiu můžete využít i krátká videa ČT Edu (lze případně brát i jako mezipředmětové 

vztahy, to nikdy nezaškodí, podobně i opakování již naučeného): 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis?stupen=2-stupen-zs&tema=svetove-

hospodarstvi&stranka=4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis?stupen=2-stupen-zs&tema=svetove-hospodarstvi&stranka=4
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis?stupen=2-stupen-zs&tema=svetove-hospodarstvi&stranka=4


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

Téma : zvládání stresu 

Stres  

 Stres je neúměrné a dlouhodobé zatížení organismu. Zatížení může být fyzické nebo psychické.  

 Lidé mají různou úroveň odolnosti. Každý člověk reaguje jinak. 

  Pokud se člověku nedaří zvládat odbourávání stresu a zatížení přeroste jeho mez, mohou se začít 

projevovat psychosomatické poruchy a extrémní zatížení může skončit smrtí. 

Co stres způsobuje : 

- stres je stav, který by měl umožnit boj nebo útěk 

- svaly dostanou zvýšený přísun energie a kyslíku 

- zrychlí se dech, srdeční tep, stoupá krevní tlak, aby krev rychleji proudila 

- zastavují se pohyby trávicí trubice 

- zvýší se sekrece žaludečních šťáv, aby bylo rychleji stráveno to, co je v žaludku 

 Je vhodné se naučit pár pravidel jak na to.  

Zapiš si pravidla do sešitu: 

 První pravidlo  

Pamatuj, že každé utrpení, i to největší jednou přejde.   

Druhé pravidlo  

Tam, kde nemůžeš pomoci ani děj změnit, nestarej se zbytečně o cizí záležitosti.  

Třetí pravidlo  

Nepropadej panice kvůli zodpovědnosti. Tvá odolnost poroste tím víc, čím méně se poddáváš spěchu, 

strachu z neúspěchu.  

Čtvrté pravidlo  

Vyvaruj se boje proti představám. Bojuješ pak se svými mylnými představami. Zaměř se jen na 

skutečné problémy.  

Páté pravidlo  

 Nežij v minulosti. Žij přítomností. Chybám se nikdo nevyhne. Jejich náprava je největším vítězstvím.  

Šesté pravidlo  



Odlož nenávist, závist, touhu po destruktivní kritice. Kritika má současně přinášet radu, pomoc, lepší 

řešení.  

Sedmé pravidlo  

Nebuď netrpělivý, neposmívej se, nebuď škarohlíd.  

Osmé pravidlo  

 Buď stále zvědavý a zvídavý, neboj se nových setkání a nových úkolů.  

Deváté pravidlo  

Důvěřuj lidem a měj je rád. Nečekej od nich dokonalost. Úsměvem a pohlazením prosadíš víc než 

přísností a tvrdostí.  

Desáté pravidlo  

Pozoruj své okolí a všimni si, že tvé problémy jsou stejné jako problémy spousty ostatních lidí.  

Jedenácté pravidlo  

Pokud ti něco vadí a můžeš to změnit, udělej to. Pokud to změnit nemůžeš, netrap se tím.  

Dvanácté pravidlo  

Poznávej sám sebe, nauč se mít rád sám sebe takového, jaký jsi. Bojovat proti celé armádě je snazší 

než bojovat sám se sebou.  

 

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. 

 

Jak lze zmírnit stres ze školních nebo pracovních povinností? 

- plánování přípravy do školy 

- plnění úkolů postupně, podle plánu 

- neodkládat na poslední chvíli 

- stanovit si reálné cíle, nemít přehnané nároky 

- brát na sebe tolik, kolik zvládneme 

-  

Odpověz na otázky: 

-   Stres je reakce na ……. 



- Může být užitečný, protože …… 

- Může být i velmi škodlivý, protože ….. 

- Stresem jsou ohroženy především tyto vnitřní orgány:…… 

- Ve školním prostředí můžeme stres zmírnit tím, že ….. 

 

ŘEŠENÍ : 

- Stres je reakce na náročnou životní situaci, ohrožení, útok, agresi. 

- Může být užitečný, protože nám pomáhá zlepšit výkony. 

- Může být i velmi škodlivý, protože působí negativně na vnitřní orgány. 

- Stresem jsou ohroženy především tyto vnitřní orgány: srdce, cévy, žaludek, střeva 

- Ve školním prostředí můžeme stres zmírnit tím, že budeme plánovat přípravu a plán 

dodržovat. 

 

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

přeci jen chtěl, může kontaktovat paní ředitelku). 

 

PLŇTE SVĚDOMITĚ SVÉ POVINNOSTI, CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ, MYJTE SI 

RUCE A NOSTE ROUŠKU!  

 


