
                         JČ  9.třída  DISTANČNÍ VÝUKA  (16.- 20.11.2020) 

1. Přečti si pozorně tento text a doplň  i,í/ y,ý nebo ě/je : 

Utvoří-li sp-sovatel postavu ep-ckého díla tak v-rohodně, aby podle jejího 

chován- a způsobu řeči čtenář-  poznal-, do jaké sociální vrstv- patří, 

popř. jakou má profesi, v-k či zájmy, aniž je mu to v-pravěčem přímo    

sd-leno..), pak je taková postava l-terárním typem a proces jejího 

utvoření se nazývá t-pizace. Dobře utvořen-  typ má i individuální r-sy čili 

zvláštnost-  ve zjevu i v psychice a v chování. Typizaci využíval-  autoři 

realistických př-běhů, aby zvýšil-  pravděpodobnost zam-šleného obrazu. 

Připomeňme si třeba hrdinu F.L.Věka od Aloise Jiráska, Švejka od 

Jaroslava Haška nebo Toma Sawyera od Marka Twaina či Hamleta 

Williama Shakespeara. Znáš i t-  n-jaký literární nebo f-lmový typ ? 

2.  Připomeneme si tím, jaký je hlavní rozdíl mezi těmito dvěma druhy : 

EPIKA 

LYRIKA 

3. Je nějaké dílo i lyricko-epické ? Uveď příklad : 

 

4. Urči kategorie ( rod, číslo, pád a vzor ) těchto PODSTATNÝCH jmen :         

(z textu nahoře)  

postavu –  

podle chování – 

vypravěčem – 

ve zjevu – 

hrdinu – 

 

5. Znáš i ty nějakého hlavního hrdinu nějaké knihy nebo filmu, který je ti 

sympatický ? Napiš jeho jméno a PROČ se ti líbí : 

 

  



Úkoly Anglický jazyk 9. třída, od 16.11 do 20.11.: 

I. Opakování z minulé hodiny. Tvorba příslovcí z přídavných jmen. 

I a) Vytvořte z těchto přídavných jmen příslovce: 
Terrible:_________   Funny:___________   bad:___________ 

Slow:___________   interesting:_______   happy:_________ 

Nice:____________   comfortable:________   lucky:__________ 

II b) Přeložte tato přídavná jména: 

II.Stupňování příslovcí: 

II a)Výklad a slovíčka přepište do sešitu 
1) Jestliže se stupňuje příslovce vytvořené od přídavného jména koncovkou –ly, 

stupňuje se vždy přidáním most, more (stupňování opisem). 

Základní tvar I. stupeň II. stupeň 

funnily more funnily (zábavněji) most funnily(nejzábavněji) 

slowly more slowly (pomaleji) most slowly (nejpomaleji) 

 
2) Krátká příslovce nekončící na – ly stupňujeme následovně (koncovkou –er, -est) 

Základní tvar I. stupeň II. stupeň 

hard harder hardest 

fast faster fastest 

3) Některá příslovce se stupňují nepravidelně: 

Základní tvar I. stupeň II. stupeň 

badly worse worst 

well better best 

 
II b) Slovní zásoba: Přepište do sešitu. 

Badly /bedli/ špatně,  well /vel/ dobře  slowly /slouli/ pomalu 

funnily/fanili/zábavně,  beautifully /bjutifuli/ krásně  deep /díp/ hluboko,  

 Hardly /hadli/ sotva    nearly /nirli/ téměř  carefully /kerfuli/ opatrně 

Fast /fast/ rychle 

III. Vystupňujte tato příslovce: 

Základná tvar 1. stupeň 2.  stupeň 

badly   

nicely   

funnily   

comfortably   

fast   

hard   

deep   

well   

slowly   

happily   



Německý jazyk 9. třída    učební plán 16. 11. – 20. 11. 2020  

Mgr. Leona Gierc 

Guten Tag deváťáci,  

v tomto týdnu si zopakujeme řadové číslovky, měsíce a odpověď na otázku 
„Wann hast du Geburtstag?“ + „Wann bist du geboren?“ 

ŘADOVÉ ČÍSLOVKY 
Připomínám, že do čísla devatenáct tvoříme řadové číslovky tak, že použijeme základní 
číslovku + příponu te.  
POZOR!!! U jedničky a trojky je to JINAK!!! – erste, dritte 
Od čísla dvacet do čísla devadesát devět devatenáct tvoříme řadové číslovky tak, že 
použijeme základní číslovku + příponu ste. 
POZOR!!! I když máme číslo např. 21, 36, 62 apod., budeme používat koncovku ste, protože 
se jedná o číslo větší než dvacet!!! 
 
MĚSÍCE 

leden – der Januar  květen – der Mai  září – der September 

únor – der Februar  červen – der Juni  říjen – der Oktober 

březen – der März  červenec – der Juli  listopad – der November 

duben – der April  srpen – der August  prosinec – der Dezembe  

Kdo si pamatuje, jak zní otázka na datum narozenin? 

„Wann hast du Geburtstag?“  - Kdy máš narozeniny? 

„Wann bist du geboren?“  - Kdy ses narodil?  

 

Obě otázky si znovu zapište do sešitu.  

Odpověď je např. … am sechsundzwanzigste Juli – dvacátého šestého července. 

Každý mi napíše a odevzdá datum (pouze den a měsíc), kdy se narodil: 

1) on sám (uvedeš své jméno) 
2) maminka 
3) tatínek 

Příklad správných odpovědí: 

1) Josef – am erste Juni – 1. července 
2) die Mutter – am zweiundzwanzigste Dezember – 22. prosince 
3) die Vater – am neunzehnte August – 18. srpna  

Pokud někdo potřebuje poradit s učením, může mi napsat na e-mail:  

leona.gierc@zs-ibsenova.cz 



Matematika IX. tř. 16.11. – 20.11.2020                                                    Rupec S. 

Rovnice – opakování  

1) 

 

Rovnocenné úpravy rovnice platí jestliže: 

Přičteme k oběma stranám rovnice stejné číslo 
Odečteme od obou stran rovnice stejné číslo 
Vynásobíme obě strany rovnice stejným číslem různým od nuly 
Vydělíme obě strany rovnice stejným číslem různým od nuly 
Zaměníme levou a pravou stranu rovnice 
 
2) 

 

3) 

 

 

Pokuste se vyřešit příklad 1, 2, 3 

Řešení: 3a 
5x – 8 = 8x – 5     /+5                     Zk:  L(– 1) = 5 . (– 1) – 8 = – 13  
5x – 3 = 8x           /– 5x                          P(– 1) = 8 . (– 1) – 5 = – 13  
     – 3 = 3x           /: (3) 
     – 1 = x 
 

 

  



Finanční gramotnost IX. tř. 16.11. – 20.11.2020                                      Rupec S. 
 
Rodinný rozpočet 
 
Rozdělení rodinného rozpočtu 
V každé rodině počítáme s několika zásadními oblastmi, jsou to:  

1. Bydlení 
Představuje základní výdaj bez ohledu na to, jestli rodina platí nájem, hypotéku, nebo má 
bydlení vlastní bez dalších pravidelných výdajů. Do částí bydlení nepočítáme pouze 
pravidelné měsíční platby, ale také náklady na opravy, náklady na energie, na vodu a potřebné 
věci do domácnosti.  

2. Obživa 
Jídlo je pochopitelně součástí každého rozpočtu a jde o výdaj povinný, nicméně lze s ním 
manipulovat. Je na každém člověku, jaké potraviny bude nakupovat. Jsou lidé, kteří nakoupí 
jednou za měsíc po výplatě velmi mnoho potravin, nestíhají je sníst, vyhodí je a před výplatou 
pomalu nemají co úst. 

3. Ošacení 
I v případě oděvů a obutí jde o věci, na které se peníze použít musejí, nicméně i zde je možné 
jejich výši ovlivňovat způsobem oblékání a obouvání.  

4. Doprava 
Doprava musí být v rodinném rozpočtu zařazena jako zvláštní položka, protože může sestávat 
z mnoha věci zvláště v případě, že rodina vlastní automobil.  

5. Komunikace 
Do této oblasti patří především telefony, připojení k internetu a případně další způsoby 
komunikace, které rodina používá.  

6. Děti  
(nebo jedno dítě) jsou opravdu zásadní položkou v rodinném rozpočtu. Nejen, že je na ně 
potřeba brát ohled ve všech předchozích bodech, ale zároveň vytvářejí další náklady na 
provoz, které dále navyšuje školní docházka a záliby dítěte.  
 
 
Vypiš základní oblasti rodinného rozpočtu: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  



Fyzika IX. tř. 16.11. – 20.11.2020                                                         Rupec S. 

Působení magnetického pole na vodič. 

Protéká-li vodičem elektrický proud, vytvoří se kolem něj magnetické pole.  
• Vložíme-li tento vodič do cizího magnetického pole, dojde k jeho vychýlení.  
• Magnetická pole magnetu a vodiče na sebe vzájemně silově působí.  
• Využití: konstrukce elektromotorů, reproduktory, čtecí/zapisovací hlavy hard disku, 
ručičkové měřicí přístroje atd. 
 
Magnetická síla Fm je základním projevem silového působení magnetického pole.  
Směr síly, kterou působí vnější magnetické pole na vodič nacházející se v daném poli 
určuje Flemingovo pravidlo levé ruky:  
Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a 
indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí 
magnetické pole na vodič s proudem. 
 

 

 
Na vodič, kterým protéká proud, působí v magnetickém poli síla. 

- Síla působící na vodič je tím větší, čím je větší proud procházející vodičem. 
- Síla působící na vodič je tím větší, čím je silnější magnetické pole. 
- Síla působící na vodič je také tím větší, čím delší část vodiče je v magnetickém poli. 
- Síla závisí i na úhlu, který svírá vodič s indukčními čarami. 

 
Odpovězte na otázku: 
U jakých přístrojů se využívá působení magnetického pole na vodič? 
 
___________________________________________________________________________ 

  



9. třída, PŘÍRODOPIS (16.11. – 20.11.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Messenger: Barča Kaločová – hotové domácí úkoly vyfoť a zašli na můj messenger, 

materiály vždy vrať – napiš – vypracováno do sešitu – vše se bude kontrolovat a hodnotit 

- opiš do sešitu a vypracuj otázky pod textem 

1. MINERÁLY: 

- jsou prvky nebo chemické sloučeniny, každý minerál má určité chemické složení vyjádřené určitým 

chemickým vzorcem (např. křemen SiO2). Ve všech svých částech má určité chemické a fyzikální 
vlastnosti (jednoduše: je ve všech svých částech „ stejný“ – na rozdíl od hornin – ty jsou složené 

z minerálů a jsou ve svých částech různé).  

VZNIKMINERÁLŮ: vznikly působením geologických procesů, nejčastěji: 

a) krystalizace z magmatu: jak magma tuhne a chladne, krystalizují z něho některé složky a postupně 

vytvářejí minerály – např. křemen, živec, magnetit 

b) krystalizace (srážení) z horkých magmatických roztoků: roztoky obohacené zbývajícími prvky 

stoupají do míst, kde je nižší tlak, tedy k povrchu Země, přitom chladnou a na stěnách puklin z nich 

krystalizují minerály – pukliny vyplněné minerály nazýváme žíly – takto vzniká např. stříbro a zlato 

- tak jako člověk má svou stavbu, mají ji i minerály – složeny z atomů, iontů a molekul – ty se při 

vzniku minerálu uspořádají do pravidelné krystalové mřížky – tvoří viditelné krystaly, malá část 

minerálu netvoří tuto stavbu, označujeme jako beztvaré  

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ: barva, barva vrypu, propustnost světla, tvrdost, hustota, 

štěpnost, lom, soudržnost a pevnost, magnetizmus, elektrická vodivost a radioaktivita 

CHEMICKÉ VLASTNOSTI MINERÁLŮ: chemická stálost – např. rozpustnost v různě teplé vodě a 

v kyselinách (tvrdé minerály např. křemen jsou nerozpustné ve vodě, měkké např. halit – sůl 

kamenná jsou snadno rozpustné) 

- fyzikální vlastnosti minerálů vyplývají z jejich chemického složení- 

ÚKOL: učebnice str. 20 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ - BARVA 

Vypiš, jak na základě barvy rozlišujeme druhy minerálů (nápověda: 3 druhy – vypiš které + příklad) 

  



3. Chemie IX. tř.    16.11. –  20.11. 2020                                                         Ing.Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě. Tentokrát bude trochu jiný úkol. Pokud si nebude 
s něčím vědět rady, kontaktujte mne, rád vám se vším pomohu.  
e- mail: evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Zkontroloval jsem vaše odevzdané práce. Většina z vás podcenila přípravu a jste špatně 
vypracovali domácí úkoly... :(             Doufám, že další úkoly budou řádně vyplněné.  

1. Do schématu zařaďte uvedené látky: benzin, cukr, dřevo, ovocná šťáva, papír, ropa, 
skleněné střepy, uhlí, vybitá baterie, zemní plyn. 

 

2. Doplňte tabulku: 

způsob zjišťování vlastnost 

pozorování  

 teplota varu 

 hořlavost 

3. Doplňte tabulku: 

upozornění vysvětlete proč 

Nikdy neochutnáváme neznámé 
látky, ani je nebereme do rukou! 

 

Výpary neznámých látek nikdy 
přímo nevdechujeme. 

 

4. K uvedeným výstražným symbolům přiřaďte správný popis, který vyjadřuje, čím jsou 
chemické látky označené touto značkou nebezpečné. 

 

 

 



Úkoly dějepis 9. roč. (H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu.  Odpovědi na tomto papíře dones do školy. 

Totalitní režimy – Nacismus v Německu 

- Konec I. svět. války – svržení císařství v Německu 

- Německo vyhlášeno republikou = Výmarská republika 

- Německo zasaženo hospodářskou krizí ( až 6 milionů 

nezaměstnaných) – nemůže splácet reparace = náhradu za 

prohranou válku 

- Obrovská inflace = znehodnocení peněz 

- Za viníky byli označení Židé, Versaillská smlouva a komunisté 

- 1932 vítězství NSDAP ve volbách = extremistická a nacistická 

strana 

- 1933 Hitler jmenován říšským kancléřem 

- 1934 Hitler se prohlásil za vůdce 

- Začala obrovská likvidace opozice a odpůrců nacismu 

 

Nacismus – fašistické pojetí státu a rasistická představa o 

nadřazenosti árijské rasy. 

 

Co je fašismus? 

 

Ve kterém státě Evropy vznikl fašismus a kdy? 

 

Kdo byl jeho zakladatelem? 

 

 



Zeměpis IX. tř., 16. - 20. 11. 2020, Město a venkov 

1) Opakování 

 

Nápověda na s. 10 

2) Nové Učivo - učebnice s. 13-14, přečíst a splnit úkoly. 

 

Popiš hlavní znaky venkovského sídla: 

 

Popiš hlavní znaky městského sídla: 



Výchova k občanství IX. tř., 16. - 20. 11. 2020, Principy demokracie 

 

Demokratický politický systém. 

Státní moc je odvozena od občanů - vláda lidu - svou vůli vyjadřuje volbami do 

zastupitelských sborů (místních, oblastních, celostátních). 

Znaky: 

- Systém více politických stran - soutěž o hlasy voliče. 

1) Strany pravicové - (konzervativní, liberální) zdůrazňují odpovědnost 

jedince za svůj život, rodinu. Požadují omezení zásahů státu do života 

občanů i společnosti, prosazují tržní mechanismy. 

2) Strany levicové - zdůrazňují úlohu státu v péči o občany a jejich sociální 

potřeby 

 

- Státní systém v demokracii je založen na dělbě a nezávislosti moci 

zákonodárné, výkonné    a soudní, aby se zabránilo zneužití politické moci a 

dával prostor k vyjadřování opozičních a kritických názorů, uplatňovaly se 

základní lidská práva a svobody. 

Nezapomeň na demokratický princip, má práva končí tam, kde začínají práva 
druhého. 

Úkol: 

Úvaha - je pro tebe demokracie správná cesta, proč ano nebo ne? 

Napiš svůj názor. 

 



Úkoly Informatika 9. třída, od 16.11. do 20.11: 

I. Pokud můžete, podívejte se na videa na YouTube (MS power point- 

vytvoření základní prezentace,Power point -základy softwaru). 

II. Zopakujte si a napište do sešitu. 
a)Kancelářský balíček: je v informatice označení pro skupinu 

kancelářského software prodávaného nebo pronajímaného jako celek, který nabízí 

určitý stupeň propojení jednotlivých aplikací(textový procesor, tabulkový procesor, 

prezentační program…) 

b) Prezentační program: je počítačový program, který umožňuje 

vytvořit prezentaci, tj. sérii stránek, neboli snímků, s přehledně zobrazenými 

informacemi. 

d) Microsoft PowerPoint (plným jménem Microsoft Office PowerPoint) je 

nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od 

společnosti Microsoft. 

III. Ukázka tzv. snímku (jednoho list, )v MS power pointu. 

 

IV. Napište, jak vložím další (nový)snímek (list) do prezentace v MS Power 

point. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

  



Pracovní činnosti IX. tř. 16.11. – 20.11.2020                                           Rupec S. 

Požadavky pro výkon povolání 

Když chceme vykonávat nějaké povolání, musíme splňovat určité požadavky. 
Jsou to požadavky kvalifikační, osobnostní a zdravotní. 

1. Kvalifikační požadavky 

Požadavky na odbornost (znalosti a dovednosti). 

a) Požadavky na formální kvalifikaci 

Kvalifikace je vyjádřená dosaženým vzděláním (stupeň dosaženého vzdělání, vystudovaný 
obor, absolvovaný kurz, zkouška, stáž, odborná praxe). 

Splnění požadavků musí uchazeč doložit příslušným dokladem (vysvědčení, průkaz, 
certifikát, …). 

b) Požadavky na neformální kvalifikaci 

Kvalifikace je vyjádřená skutečnou úrovní znalostí a dovedností potřebných pro výkon 
daných pracovních činností. Není důležitý způsob, jakým tyto znalosti a dovednosti byly 
získány. 

2. Osobnostní požadavky 

Požadavky na osobní vlastnosti a schopnosti člověka (trpělivost, důslednost, manuální 
zručnost, prostorová představivost, smysl pro pořádek, schopnost jednat s lidmi, …). 

3. Zdravotní požadavky 

Existují práce, které člověk nemůže vykonávat, pokud trpí určitými zdravotními omezeními 
(alergie, vysoký krevní tlak, vada řeči, …). 

U některých povolání je navíc vyžadována vysoká tělesná zdatnost 

Napiš, které povolání, by jsi chtěl vykonávat a proč. 

 

 


