
Český jazyk – 9. třída (11.-15.1.2021)  

kamila.konvickova@seznam.cz, messenger Kamila Konvičková 

 

Pozorně si přečti zadání a sestav mluvnicky správně větu:  

• otec – 1. pád, číslo jednotné, rod mužský životný 
• jet – 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý 
• s – předložka se 7. pádem 
• syn – 7. pád, číslo jednotné 
• tramvaj – 7. pád, číslo jednotné 

 

Urči správně vzory podstatných jmen 

Podstatné jméno vzor Podstatné jméno vzor 

Dům hrad velryba  

Telefon  krabice  

strom  křoví  

 

Vylušti tajenku. Do křížovky napiš vždy 2. stupeň přídavného jména 

krátký         š   

 starý             

 krásný                   

slaný             š   

 hodný                 

 velký       š   

 kyselý               š   

 

Tajenka: Město vzniklo kolem roku 1350, zakladatelem byl Karel IV. Je to lázeňské město ___________ Vary. 

Vytvoř přídavná jména (např. čaj z bylin – bylinný čaj): 

voda z pramene ______________________________ 

kozel s rohy _________________________________ 

policisté z Itálie_______________________________ 

košík z proutí ________________________________ 

Hádej, moje slovo je z vyjmenovaných slov po P a: 

• je to podstatné jméno (ukazujeme na něj ten, ta, to) 
• týká se přírody 
• nejedná se však o zvíře 
• a najdeme ho na květinách a stromech …. …. je to: _____________________ 



Úkoly Anglický jazyk 9. třída, od 11.1. do 15.1.: 

Opakování přítomných časů: 

I . Přítomný čas průběhový :oznamovací věta kladná. 

I a) Přítomný čas průběhový: Přepiš do sešitu celé I a 

II. A) Výklad: přítomný čas průběhový se tvoří: 

osoba  pomocné sloveso to be významové sloveso ostatní 

      

I   am   playing  football  now. 

(Já      hraji   teď fotbal.) 
� Přítomný čas průběhový se používá tehdy, když se odehrává činnost teď v tento 

okamžik. 

Příklad: Teď čteme tu knihu.  We are reading the book now. 

!!! Pozor na koncovku –ing: nezapomínáme  na pravidla připojování: 

1. Ve většině případů za sloveso připojíme jednoduše koncovku -ing 

Play-playing, read- reading, watch-watching 

2.  U slovesa končícího na –e toto –e vynecháme. 

Dance-dancing, write- writing 

3. Jednoslabičná slovesa zakončena na souhlásku před kterou je samohláska(  též 

poslední tři hlásky. souhláska +samohláska+ souhláska):  

Shop- shopping, swim- swimming, put-putting, get- getting 

 

I b) Přeložte tyto věty: 

I am playing basketball now._____________________________________________ 

 He is reading the book now._________________________________________ 

I´m drinking tea now.______________________________________________________ 

They are writing a letter now.________________________________________________ 

We are going to the cinema now.________________________________________________ 

 

I c) Doplňte do věty správný tvar slovesa to be :  

Vzor:  She     is   drinking  coffee. 

I ____ playing football now. 

He___ going to cinema now. 

We___ writing the e- mail now 

They_____ reading a magazine now.  

You_____ drinking tea now. 

I d) Přeložte tyto věty:. 

My hrajeme teď fotbal. ___________________________________________   

Oni jdou teď do kina.  ____________________________________________  

  



II . Přítomný čas prostý: oznamovací věta kladná. 

II a) Přítomný čas prostý se tvoří  ( Přepiš do sešitu celé I) 
 VÝKLAD: a) všechny osoby mimo 3. osobu jednotného čisla 

(osoby: I –já, You- ty/vy, They- oni, We-my) 

 

a) Osoba  (kdo) sloveso (co ) ostatní (co)  určení  času (kdy) 

I  play  football  every day. 

Já   hraji   fotbal   každý den 
b) V  3. osobu jednotného čisla (He- on, She-ona, it- to, ono)- přídávám koncovku –

s,nebo -es 

c) Osoba  (kdo) sloveso (co ) ostatní (co)  určení  času (kdy) 

He  plays  football  every day. 

On   hraje   fotbal   každý den. 
� Přítomný čas prostý vyjadřuje opakovanou, pravidelnou činnost (probíhající každý den, 

týden atd.) nebo trvalejší stav (např. něco mám rád, nemám rád, zvyk atp.) 

�  Příklad:. Každý den piju kávu. I drink coffee every day. 

!!! Pozor na přidávání koncovky –s,  –es: nezapomínáme  na pravidla připojování: 
V případě ,že sloveso končí výslovnosti na sykavku ( Když sloveso končí např. na sh- čti š, ch čti č, s, ss, 

th nebo slovesa go, do.) . 

II Procvičování: 

II a) Přeložte tyto věty: 

I play football every week._____________________________________________ 

He reads  books every day._________________________________________ 

They  drink tea every day.______________________________________________________ 

He watches  TV  every day.________________________________________________ 

We go to the cinema every weekend.____________________________________________ 

 

II b) Dejte do věty správný tvar slovesa ze závorky :  

Vzor:  She  drinks ( drink) coffee every day. 

I _______ (play) football every day. 

He_____ (go) to cinema every week. 

We______(write) an  e- mail every day. 

She_____ (read) a magazine every day.  

You_____ (drink) tea now. 

II c) Přeložte tyto věty. Pozor je v prostém čase a jedna v průběhovém 

My teď hrajeme fotbal. _______________________________________________________ 

Oni chodí do kina každý týden. _________________________________________________ 
  



Německý jazyk 9. třída    učební plán 11. 1. – 15. 1. 2021 
Mgr. Leona Gierc 
 
Guten Tag deváťáci,  
naučíme se časovat sloveso „být“ v minulém čase. Časování si zapište do sešitu!!! 
 
ich war – já jsem byl (byl jsem)  wir waren – my jsme byli (byli jsme) 
 
du warst – ty jsi byl (byl jsi)  ihr wart – vy jste byli (byli jste) 
 
er war – on byl    sie waren – oni byli 
 
sie war – ona byla    Sie waren – při vykání 
  
es war – ono bylo 
 
Příklad: 
Ich war im Kino. – Byl jsem v kině. 

 
Wo warst du? – Kde jsi byl? 
 
Wir waren im Garten. Byli jsme na zahradě. 

 
POZOR!!! 
Ve třetí osobě jednotného čísla je výjimka oproti pravidelnému časování (nepřidáváme 
koncovku –t). 
– er war, nikoliv er wart. 
Jakub war in der Schule. – Jakub byl ve škole.  
Petra war zu Besuch. – Petra byla na návštěvě. 
 
Doplň sloveso „být“ ve správném tvaru minulého času.  
Použij jako nápovědu časování nahoře. 
 
Wir ……………..zu Hause. – Byli jsme doma. 
 
Ich ……………….. in der Schule. – Byl jsem ve škole. 
 
Mein Vater ………….. bei der Arbeit. – Můj otec byl v práci. 
 
………… ihr schon im Kino? – Byli jste už v kině? 
 
………… du krank? – Byl jsi nemocný? 
 
Sie …………im Urlaub. – Oni byli na dovolené.  
 
Pokud někdo potřebuje poradit s učením, může mi napsat na e-mail:  
leona.gierc@zs-ibsenova.cz 
nebo může přijít do školy na individuální konzultaci. Konzultaci je ale nutné si se mnou 
předem domluvit!!! 



Matematika IX. tř. 11.1. – 15.1.2021                                                    Rupec S. 

Funkce 
Souřadnice bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic 
V rovině narýsujeme dvě kolmé přímky, které budou tvořit osy se společným počátkem. 
Vodorovná osa se zpravidla označuje x a svislá y, jsou to osy souřadnic. Každý bod v rovině 
je dán dvěma souřadnicemi, které určují jeho vzdálenost od os x a y. Body zapisujeme 
A [- 2; 4], B [- 5; - 3], C [6; - 6], D [1; 2], E [ 0; 3], [- 4; 0] 
 

 

1. Sestroj v pravoúhlé soustavě souřadnic 0xy tyto body: 
A[5; 3], B[1; -2], C[-3; 4], D[-1; -1], E[0; -4], F[4; 0],  

 
V následující tabulce je každému číslu z prvního řádku přiřazen v druhém řádku pod 
ním jeho dvojnásobek. x = 1  2x = 2         x = 2  2x = 4        x = 3   2x = 6 
 

x 1 2 3 4 5,5 7 12 
y = 2x 2 4 6 8 11 14 24 

 
2. Doplň druhý řádek tabulek: 

 
x 1 2 3 4 5,5 7 12 

y = 3x        
 

x -3 -2  -1 0 1 2 3 
y = 5x        

 
x -3 -2  -1 0 1 2 3 

y = x²        
 

3. Doplň druhý řádek a sestroj tyto body v pravoúhlé soustavě souřadnic 0xy 
              A                B                C                 D                E 

x -2 -1  0 1 2 
y = 2x      

 
Pokuste se vyřešit příklad 1, 2, 3 



Finanční gramotnost IX. tř. 11.1. – 15.1.2020                                         Rupec S. 
Peníze  
Složenka (poukázka) je formulář určený k peněžním převodům, při kterých se 
užívá hotovosti, ale také bezhotovosti. V bankách se používají složenky ke vkladům 
na bankovní účet, pošta užívá poukázky také jako formulář k odesílání hotovosti příjemci 
bez bankovního účtu. (Poukázky si pošta vydává sama a náleží jí obdobné vlastnosti jako 
bankovní složence. Lidé si však osvojili název „složenka“ i pro tento tiskopis.) 
Nejdříve si uvědomte, že neexistuje jen jeden druh složenky. Proto sáhněte po té pravé. Krom 
barevného odlišení vám zaručeně pomůže typ uvedený v horních rozích složenky. 
 
Typy složenek 
Složenka typu A - odesílatel zaplatí v hotovosti, příjemce dostane peníze bezhotovostně na 
účet. Existuje ještě ve variantě A-V, která se liší tím, že poplatky platí příjemce, nikoli ten, 
kdo peníze posílá 
Složenka typu B - odesílatel zaplatí bezhotovostně z účtu, příjemce dostane peníze v hotovosti 
(vyzvedne si je na poště) 
Složenka typu C - odesílatel zaplatí v hotovosti, příjemce dostane peníze také v hotovosti 
Složenka typu D - funguje stejně jako typ C (hotovost - hotovost), ovšem je zaručeno, že 
peníze budou příjemci vyplaceny následující pracovní den 
 
Kde složenku sehnat 
Složenka je na poště zdarma. Poplatky se platí ve chvíli, kdy peníze odesíláme (až na A-V 
složenku, tam platí poplatek příjemce). Poplatky jsou odvozeny od toho, kolik peněz dotyčný 
posílá a liší se i podle typů. Začínají přibližně na 20 Kč mohou se ale dostat poměrně vysoko. 
Například cena za složenku D začíná na 88 Kč. Aktuální ceníky lze najít na stránkách pošty. 
 
Vyplnění složenky 
Vyplňují se kolonky na přední straně, například takhle: 

 

Text v šedém rámečku si opište do sešitu. 

Pokuste se na poště vyzvednout některý z typů složenek a zkuste ji vyplnit. 



Fyzika IX. tř. 11.1. – 15.1.2020                                                               Rupec S. 

Elektromagnetické kmitání. 

Střídavé proudy, které vznikají v elektrárnách, jsou příkladem elektrického kmitání o nízké 
frekvenci (50 Hz). V praxi se často setkáváme se střídavými proudy o vyšších frekvencích, 
jejichž zdrojem jsou různé typy oscilátorů. 

Zdrojem elektromagnetického kmitání je elektromagnetický oscilátor, který je založen na 
přeměnách energie elektrického a magnetického pole. 

Elektromagnetický oscilátor 

Nejjednodušším elektromagnetickým oscilátorem je obvod tvořený cívkou a kondenzátorem, 
tzv. LC obvod (oscilační obvod). Parametry LC obvodu je kapacita kondenzátoru C a 
indukčnost cívky L. 

 

Kondenzátor připojíme ke zdroji napětí a nabijeme ho. Tím získá LC obvod počáteční energii. 
Poté nabitý kondenzátor připojíme k cívce. Získáme tak oscilační obvod. 

Kondenzátor se vybíjí - zmenšuje se energie elektrického pole a zmenšuje se napětí na 
deskách kondenzátoru. Proud cívkou se postupně zvětšuje, vytváří se magnetické pole a 
v cívce se indukuje napětí, které působí proti změnám pole. Kondenzátor se vybije. Mezi 
jeho deskami je nulové napětí. Energie elektrického pole kondenzátoru se změnila na 
energii magnetického pole cívky. 

Kondenzátor se začne nabíjet -  s opačnou polaritou než na počátku. Zvětšuje se napětí 
mezi deskami kondenzátoru a zmenšuje se proud procházející cívkou. Když je 
kondenzátor nabitý, napětí mezi deskami je maximální a cívkou neprochází žádný 
proud. Energie magnetického pole cívky se změnila na energii elektrického pole 
oscilátoru. 

Elektromagnetické kmitání spočívá v periodických změnách energie elektrického pole 
kondenzátoru na energii magnetického pole cívky a naopak. 

Oscilátory jsou součástí televizních přijímačů, počítačů, mobilních telefonů, hodinek atd. 
 
Paralelní zapojení kondenzátoru a cívky se nazývá kmitavý obvod LC. Když nabitý 
kondenzátor připojíme k cívce, napětí na kondenzátoru i proudu v obvodu se mění a vznikají 
tlumené elektromagnetické kmity. Netlumené kmity vzniknou, když obvodu periodicky 
dodáváme energii – získáme tak oscilátor. 
Text v šedém rámečku si opište do sešitu 
  



Přírodopis IX. tř. 11.1. – 15.1.2020                                                        Rupec S. 

Vyvřelé horniny 
Horniny, které vznikají utuhnutím a krystalizací z magmatu.  
Hlubinné vyvřelé horniny 
Vznikly v hloubkách několika kilometrů při poklesu teplot magmatické taveniny. Magma při 
ochlazování krystalizuje v minerály. Dlouhá doba krystalizace se projevuje ve všesměrné 
hrubozrnné struktuře vzniklých hornin. 
Mezi hlubinné vyvřelé horniny patří žula a gabro 
Žula (granit) 

• nejrozšířenější hlubinná vyvřelá hornina 
• složení: křemen, živce, slídy 
• šedobílá někdy až načervenalá barva 
• využití: dlažební kostky, náhrobky, sochařský kámen, obklady, štěrk 
• výskyt: Českomoravská vrchovina (Mrákotín), Krkonoše, Šumava, Jizerské hory 

Gabro 
• složení: augit, plagioklas 
• tmavá, šedočerná barva 
• využití: silniční kámen, obklady, pomníky 
• výskyt: Českomoravská vrchovina 

Výlevné vyvřelé horniny 
Horniny, které jsou díky nízké viskozitě dobře pohyblivé a dosáhnou rychle zemského 
povrchu. Tam se rozlévají v podobě lávy. Je pro ně typické rychlé chladnutí, způsobené 
okolním chladným prostředím (voda, vzduch atd.). Vznikají tak typické jemnozrnné až 
sklovité struktury. 
Mezi výlevné vyvřelé horniny patří čedič, znělec a ryolit. 
Čedič (bazalt) 

• nejčastější výlevná hornina 
• barva černá, šedočerná 
• sloupcovitá odlučnost (6-boké sloupce = kamenné varhany) 
• využití: stavební kámen 
• výskyt: sopečné pohoří: Doupovské hory, Panská skála, Říp, České středohoří, Trosky 

Znělec 
• šedý, nazelenalý 
• deskovitá odlučnost 
• když do něj udeříme kladívkem, vydává zvonivý zvuk 
• využití: štěrk, výroba barevného skla 
• výskyt: tvoří kuželovité kopce (Milešovka, Bezděz) 

Ryolit 
• složení: křemen, živec 
• šedý až načervenalý 
• využití: kamenická výroba, drcené kamenivo 
• výskyt: Broumovsko, Podkrkonoší 

 
Vyvřelé horniny rozdělujeme na hlubinné a výlevné. Hlubinné vznikly utuhnutím magmatu 
ve velkých hloubkách (žula, gabro). Výlevné vyvřeliny vznikly utuhnutím lávy na zemském 
povrchu (čedič, znělec, ryolit). 
Text v šedém rámečku opište do sešitu 
  



6. Chemie IX. tř.    11.1. –  15.1. 2021                                                   Ing. Evžen Tarasiuk 

Přepiš si vše do pracovního sešitu a se nauč novou látku!!! Obrázky nemusíš kreslit.  

ZDROJE UHLOVODÍKŮ 

UHLÍ       
-uhlí je černá hořlavá hornina 
-jde o směs uhlovodíků (nedá se zapsat vzorcem) 
- černé a hnědé uhlí 

 

Vznik uhlí: 
ČU   - v prvohorách (300 miliónů let zpátky)       - tehdy rostly stromovité přesličky, 
plavuně a kapradiny   - padlé kmeny a zbytky rostlin odnášeny do jezer, bažin, na ně 
nanesena hlína, písek, bez přístupu vzduchu se tato hmota přeměnila v uhlí. 

 

HU  – ve třetihorách (50 – 60 miliónů let zpátky)   - tehdy rostly už listnaté a jehličnaté 
stromy podobné dnešním   - stejně jako u ČU v bažinách, na dně jezer, bez přístupu 
vzduchu. 

 

Černé uhlí je kvalitnější než hnědé (je starší, vznikalo delší dobu, obsahuje víc uhlíku, je výhřevnější). 
 

• Ložiska černého a hnědého uhlí se nacházejí i na území ČR. Víš kde? 
• Jaké problémy jsou spojené s těžbou a využíváním uhlí? 

 
 
 
 



Zpracování uhlí 

     

ROPA 
- ropa je hnědá hořlavá olejovitá kapalina, s vodou se nemísí, má menší hustotu než voda 
- je to směs uhlovodíků 

 

Vznik ropy: 
Odumřelý mořský plankton se hromadil na mořském dně, přikryl ho písek a bez vzduchu se za milióny 
let přeměnil na ropu. 

• Co je to plankton? 
• Jaký význam má v moři? 

Těžba ropy: 

 

Po moři se ropa dopravuje v tankerech.    Po souši ropovody. 

        

Ropovody v ČR. 

 



Úkoly dějepis 9. roč. 11. – 15. 1. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu.  Odpovědi na papíře dones do školy. 

Československá republika mezi válkami 

- 28. října 1918 – vznik Československé republiky 

(Masaryk, Beneš, Štefánik, Kramář) 

- řízení státu bylo zajištěno podle demokratických prncipů  

- 14. listopadu 1918 – T.G.Masaryk se stal prvním prezidentem  

- Tvořila se ústava, vláda, zákony, parlament = národní 

shromáždění, senát, státní symboly, volební právo měly i ženy 

- Utvářely se hranice republiky – to bylo poměrně složité, protože 

zde žili obyvatelé mnoha národností  

 
- Československo = mnohonárodnostní stát 

 

 

1)Který byl v Československu úřední jazyk?   

 

2) Kolik mělo asi obyvatel v té době Československo? 

Vypiš procentuální zastoupení národností na papír. (uč. str. 38) 

  



Zeměpis IX. tř., 11. - 15. 1. 2021, Politické a vojenské organizace 

Učebnice s. 29-31, přečíst a splnit úkoly. 

1) 

 

2) Severoatlantická aliance vznikla v r.   ……………… Důvod vzniku byl: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

3) Spoj čarou zkratku a její název: 

WHO   Organizace pro výživu a zemědělství 

UNESCO  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

UNICEF  Světová zdravotnická organizace 

OECD   Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu 

FAO   Dětský fond OSN 

LAS   Liga arabských států 

 

4) Na základě svých znalostí z učiva z výchovy k občanství a zeměpisu, případně 

pomocí internetu napiš kterých mezinárodních organizací je členem Česká 

republika. 

  



Výchova k občanství IX. tř., 11. - 15. 1. 2021, Právní řád v ČR 

 

Úkol: učebnice s. 16-17.  

1) Z kostek domina vypiš všechna odvětví práva 

 

 

 

2) Pokus se seřadit kostky domina podle návodu v učebnice s 16 



Úkoly Informatika 9. třída, od 11.1. do 15.1.: 

I. Napište, co je to:  

a)přípona souboru:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b)PPSX_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

II. Napište do sešitu. 

 

Informace: informace jako vědění, které lze předávat, jako obsah zprávy či 

sdělení). Pozor v informatice má poněkud odlišný význam. 

 

Ověření informací: Protože v životě dostáváme spoustu informací a ne všechny 

jsou pravdivé nebo přesné, musíme umět tyto informace ověřit.  

2 základní pravidla: 

a) Ověřit si zdroj (Kdo mi zprávu dává, jestli se mu dá věřit -např. jestli byl 

svědek, nebo má znalosti o problému atp.). 

b) Zprávy získat (ověřit z více zdrojů): Čím více jiných zdrojů (např. rádio, televize, 

internet, více internetových vyhledávačů) dává tuto informaci tím lépe.  

�  !!! Pozor na stáří informace!!! 
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Možnosti vzdělávání 

Možnosti vzdělávání po ukončení základní školy 

Pro klasická řemeslná povolání, jakož i pro obdobná povolání z oblasti zemědělství a služeb 
připravují zpravidla tříleté učební obory středních odborných učilišť (např. nástrojař, 
lakýrník, zedník, instalatér, truhlář, keramik, umělecký kovář a zámečník, zahradník, 
prodavač atd.). 
Pro náročnější řemeslná povolání, jakož i pro obdobná povolání z oblasti služeb 
připravují čtyřleté studijní obory středních odborných učilišť zakončené maturitou. 
Naopak pro méně kvalifikovaná povolání připravují dvouleté učební obory (slévárenská 
výroba, výroba stavebních hmot, textilní výroba apod.).  
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou poskytují čtyřleté studijní obory středních 
odborných škol. Takovýmito obory jsou například Elektronika, Výpočetní technika, 
Chemická technologie, Pozemní stavitelství, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, 
Všeobecná sestra apod. 
Pro povolání v oblasti hudby, zpěvu, tance a dramatického umění připravují konzervatoře. 
Dosud popisované druhy studia a učení mají za cíl přípravu na povolání. Kromě nich existují 
ve středním školství i neprofesní typy přípravy, které neposkytují žádnou odbornou 
kvalifikaci a u nichž dominuje všeobecnější vzdělávání. 
Nejklasičtějším typem všeobecně vzdělávacích škol jsou gymnázia, jejichž hlavním cílem je 
příprava pro studium na vysoké škole. Gymnázia mohou mít různou délku studia od čtyř do 
osmi let a je možné v nich začít studovat už po páté třídě. 
Vzdělávání, které lze nazvat všeobecně odborným, jsou tzv. lycea (technické, ekonomické 
nebo pedagogické), která poskytují široký obecně odborný základ a současně vytvářejí 
předpoklady pro studium na vysoké škole příslušného směru. 
 
Pokud jste se ještě nerozhodli, můžete navštívit tyto webové stránky. 
http://www.seznamskol.eu/ 
 


