
JAZYK ČESKÝ  9.třída  DISTANČNÍ VÝUKA (23.- 27.11.2020) 

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

 

Letos si 21.listopadu můžeme připomenout už 20 let od úmrt- jednoho slavného Čecha, a to 

atleta Emila Zátopka.  Pocházel z Kopřivnice, z velm- chudé rodiny, která měla 8 dětí. Emil už 

v 16-i letech musel začít pracovat, nastoupil do Baťov-  obuvnické továrny ve Zlíně. Zároveň 

ale navšt-voval  i Baťovy školy. Tady ho k prvn-m závodům v běhu přim-l  přísný závodn- 

trenér, a Emila to „chytlo“. Po válce se stal vojákem z povolání a jeho úspěšná kar-éra běžce 

se rozjela. Poprvé byl na Ol-mpijských hrách v r. 1948 v Londýně, kde v-hrál běh na 10 km. 

Slavný je jeho tzv. „trojboj“- na OH v Helsinkách v r.1952 zvít-zil v běhu na 5 km, na 10 km i 

v maratonu. Byl znám-  svým zvláštním stylem i tréninkovými metodam-, díky nim získal 

přezdívku „česká lokomotiva“. B-l a dosud je držitelem mnoha světových rekordů, ale po 

zranění musel v r.1958 ukončit sportovn-  kariéru. Jednou prý v-slovil tuto větu : 

“ Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.“ Myslíš si to také ? 

 

2. U těchto PODSTATNÝCH JMEN ( z textu) urči jejich mluvnické kategorie : 

                                ROD            ČÍSLO               PÁD         VZOR  

od úmrtí –  

atleta – 

z rodiny – 

k závodům – 

z povolání – 

na hrách –  

metodami – 

držitelem – 

rekordů – 

věc – 

 

3. Připomeneme si ještě SYNONYMA ( slova stejného nebo podobného významu) 

a ANTONYMA ( slova opačného významu). 

 

A) Vytvoř synonyma k těmto slovům : 

slavný - 

chudá – 

továrna- 

povolání- 

 

B) Vytvoř antonyma k těmto slovům : 

skvělá- 

zvláštní-  

začít- 

přísný- 

 



Úkoly Anglický jazyk 9. třída, od 23.11 do 27.11.: 

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

I a) Vystupňujte tato příslovce: 

Základní tvar 1. stupeň 2. stupeň 

badly   

nicely   

funnily   

fast   

well   

I b) Přeložte tyto slovíčka: 

Hardly:_______, well:___________, nearly:________, deep:________, carefully:________ 

II.Vyjádřeni minulosti (1. Opakování minulý čas prostý)  

II a) Pravidelná a nepravidelná slovesa. Přepište do sešitu!!! 

1. Pravidelná slovesa (většina sloves): přidáváme koncovku –ed podle následujících 

pravidel 

a) pokud sloveso končí na –y:Před –y je souhláska tak se y změní v i: study-studied ( 

ale play- played 

b)poslední písmeno se zdvojí: jednoslabičné sloveso končí na souhlásku, před kterou 

je samohláska např. stop- stopped 

c) pokud slovo končí na e:přidáme pouze – d : live-lived 

Nepravidelná slovesa: musíme se naučit zpaměti. Přepište do sešitu!!! 

infinitiv minulý čas příčestí minulé český význam 

buy bought /bot/ bought/bot/ koupit 

drink drank /drenk/ drunk/drank/ pít 

go went/vent/ gone/goun/ jít 

read read /red/ read/red/ číst 

write wrote /rout/ written /ritn/ psát 

II b) Tvorba oznamovací věty. 

 osoba  sloveso ostatní  kdy 

I   played   football  yesterday 

(Já  hrál jsem   fotball  včera?) 

She  bought  a new car  last week 

(Ona  koupila nové auto minulý týden 

III Procvičování: 

II a) Přeložte tyto věty: 

Ona hrála fotbal včera________________________ 

My jsme minulý týden koupili auto.__________________ 

Já jsem včera pil čaj._____________________________ 

Ty jsi četl tu knihu minulý týden.___________________________ 

On včera šel do kina.__________________________________ 



Matematika IX. tř. 23.11. – 27.11.2020                                                    Rupec S. 

Rovnice – opakování  

Základní postup při řešení rovnice: 
- Když jsou v rovnici zlomky - odstraň je 
- Když jsou v rovnici závorky - odstraň je 
- Když můžeš strany rovnice zjednodušit -  zjednoduš je 
- Členy s neznámou převeď na jednu stranu 
- Členy bez neznámé na druhou stranu 
- Vypočítej neznámou 
- Proveď zkoušku 

 

1) Řeš rovnice: 
 

a) 3 . (x – 2) = 6                                              b)  4 . (x – 3) = 8                      
c) 5 . (x – 0,4) = – 2 . (0,7 – x )                      d)   – 3 . (0,5 – x) = 4 . (x – 0,4) 
e) 4 . (x – 3) – 6 . (x – 1 ) = 0                          f)   2 . (x – 1) – 5 . (x – 2) = 2  

 

2) Řeš rovnice: 
 

a)  
�

�
� − 4 = 1                                        b)   

�

�
� = −2       

    

c)    
�

�
� = −3                                            d)  

�


� − 5 = 2                                                        

 

Řešení: 3a)                                                 2a) 

3 . (x – 2) = 6                                                   
�

�
� − 4 = 1    /.3 

      3x – 6 = 6     /+6                                              z – 12 = 3    / +12                              
            3x = 12   /:3                                                       z = 15 
              x = 4                                                          
Zk:                                                                    Zk: 

L(4) = 3 . (4 – 2) = 3 . 2 = 6                             L(15) = 
�

�
15 − 4 = 5 – 4 = 1 

P(4) = 6                                                            P(15) = 1                   
 
Pokus se vyřešit příklady 1, 2                             

 

 

 

 



Finanční gramotnost IX. tř. 23.11. – 27.11.2020                                      Rupec S. 
 
Osobní rozpočet 
Rozpočet - rozpis příjmů a výdajů, které během určité doby očekáváme 

Výdaje - to, co musíme každý měsíc ze své kapsy vydat (někomu zaplatit) Pokud je nějaká 

část našich nákladů v režii rodičů, tak je počítat nemusíme, ale je dobré o nich vědět. Naše 

výdaje bychom měli sledovat pravidelně alespoň na měsíční bázi, ale určitě se vyplatí zkusit 

si je sepsat i na několik měsíců předem. 

Příjmy - to, co do naší kapsy (na náš účet nebo nám do ruky) přichází, může to být nejenom 

pravidelné kapesné, ale i mimořádná odměna, peněžitý dárek k narozeninám, příspěvek 

od rodičů, babičky nebo výplata za brigádu. I příjmy je dobré sledovat pravidelně, alespoň 

jednou za měsíc, a kromě toho se občas podívat i na delší časový horizont. 

Jak si sestavit osobní rozpočet 

Do dvou sloupců příjmy + a výdaje - si rozepíšeme, kolik peněz a za co bychom měli 

během následujícího období (týdne, měsíce nebo třeba i roku) získat a kolik peněz 

a za co během stejné doby plánujeme utratit. Rozpočet našich předpokládaných příjmů 

a výdajů by měl být realistický, abychom se podle něj skutečně mohli řídit. 

Co všechno mohou být tvé příjmy? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika IX. tř. 23.11. – 27.11.2020                                                         Rupec S. 

Vzájemné působení vodičů. 

Okolo vodiče s proudem vzniká magnetické pole. Pokud do tohoto magnetického pole 
umístíme druhý rovnoběžný vodič s proudem, budou se tato magnetická pole vzájemně 
ovlivňovat a vodiče na sebe budou působit magnetickými silami. 

Pokud mají proudy ve vodičích stejný směr, budou síly, kterými na sebe oba vodiče působí, 
přitažlivé a vodiče se tak pohnou směrem k sobě. Naopak, pokud vodiči poteče proud 
opačným směrem, budou síly odpudivé a vodiče se odtáhnou. 

Magnetická indukce. 

Magnetické pole popisujeme veličinou, která se nazývá magnetická indukce. Označuje se B, 
jednotkou je tesla (T). 
Síla působící na vodič v magnetickém poli je úměrná proudu. To se využívá u reproduktoru a 
magnetoelektrického ampérmetru. 
Účinek magnetické indukce se zeslabuje s rostoucí vzdáleností od magnetu. Magnetickou 
indukci neovlivňují ani kapaliny, ani pevné látky. 

Magnetickou indukci můžeme měřit přístroji, kterým říkáme teslametry. 

 
 

 

Pokus se zjistit kdo byl Nikola Tesla? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 



Úkoly do dějepisu  9.roč.  

Vyučující Mgr. H. Vojtasík 

Zapiš do sešitu a odpověz na otázky na papíře: 

Komunismus v Rusku 

- Během I. světové válce se hospodářství v Rusku hroutilo, lidé neměli 

co jíst 

- Únor 1917 proběhla revoluce v Petrohradě (hlavní město Ruska) 

- Car Mikuláš II. abdikoval = odstoupil = řízení státu se ujala prozatímní 

vláda 

- Rusko vyhlášeno republikou 

- K moci se dostali bolševici – chtěli se zmocnit vlády v zemi 

- Říjen 1917 – bolševický převrat naplánoval Vladimir Iljič Lenin a Lev 

Davidovid Trocký = VŘSR = Velká říjnová socialistická revoluce 

- V zemi vypukla občanská válka – skončila v roce 1922 vítězstvím 

bolševiků 

- Byl vyhlášen Svaz sovětských socialistických republik =SSSR 

- r. 1924 se k moci dostal Stalin 

- zakázal v zemi všechny politické strany kromě bolševické, která se 

přejmenovala na komunistickou 

- V zemi nastal teror a hrůzovláda – byly budovány gulagy = pracovní 

tábory pro odpůrce komunismu 

 

1) Proč v Německu získali po I. svět. válce navrch fašisté? 

 

 

2) Co spojuje nacismus a fašismus? 

 

3) V kterém roce se stal Hitler kancléřem? 

 

 

  



9. třída, PŘÍRODOPIS (23.11. – 27.11.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Vypracované domácí úkoly vyfoť a pošli na můj messenger (Facebook: Barča Kaločová), 

papír odevzdej, napiš vypracováno do sešitu, vše se bude kontrolovat. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULA:  

Určitě sis správně v učebnici zjistil/a, že minerály se dle barvy dělí:  

a) barevné (např. grafit – vždy černý),  

b) bezbarvé (např. křišťál – odrůda křemene),  

c) zbarvené (např. ametyst – fialová odrůda křemene, růženín – růžová odrůda křemene) 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ UČIVO – přepsat do sešitu 

ROZDĚLENÍ MINERÁLŮ DO TŘÍD (celkem 8 tříd) 

- většina minerálů řadíme do osmé skupiny – mezi křemičitany. Vůbec nejrozšířenějšími minerály jsou 

křemen, různé druhy živců a kalcit, tyto minerály mají pro člověka zároveň největší význam, všechny 

minerály jsou v přírodě nenahraditelné 

1. TŘÍDA – PRVKY  

V přírodě jsou minerály tvořené jedním prvkem velmi vzácné, patří k nim: 

a) prvky kovové – zlato, stříbro, platina, přírodní měď 

b) prvky nekovové – síra, uhlík v podobě grafitu – tuhy – a uhlík v podobě diamantu 

Odpověz na otázky: 

1. Mezi který druh minerálů dle barvy patří grafit?................................................................. 

2. Do kolika tříd dělíme minerály? ........................................................................................... 

3. Vypiš kovové prvky:………………………………………………………………………………………………………… 

Grafit 

Ametyst 

Křišťál 



4. Chemie VIII. tř.    23.11. –  27.11. 2020                                    Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a zdraví. Zasílám vám tyto úkoly pro následující 
období. Pokud si nebude s něčím vědět rady, kontaktujte mne, rád vám se vším pomohu.  
e- mail: evzen.tarasjuk@seznam.cz 

1. Spojte čarou jednotlivé druhy odpadu s kontejnerem, do kterého patří, a zakroužkujte 
předměty, které se třídí jiným způsobem. 

 

2. Doplňte využití chemických látek v běžném životě: 
1. Dřevo a) používáme jako zdroje tepla a světla  

2. Škrob b) tvoří naše obydlí  

3. Benzin c) potřebujeme v domácnosti  

4. Bavlna  d) používáme pro výrobu oděvů  

5. Hnojivo e) jsou nezbytné pro provoz automobilů  

6. Uhlí  f) jsou nezbytné v zemědělství  

 
3. K tělesům přiřaďte látky, z nichž jsou složena. 

těleso  látka  

1. zubní kartáček a) voda 

2. sešit b) umělá vlákna 

3. židle c) porcelán 

4. talíř d) ocel 

5. kabát e) papír 

6. hřebík f) plast 

7. rampouch g) dřevo 

4. Z uvedených pojmů vyberte směsi a podtrhněte je: 
Destilovaná voda, vzduch, minerální voda, koupelová pěna ve vodě, lak na vlasy ve vzduchu, 
líh, hrách ve vodě, olej ve vodě, zlato, cigaretový dým, šlehačka, kyselina chlorovodíková, pitná 
voda. 
5. K uvedeným výstražným symbolům přiřaďte správný popis, který vyjadřuje, čím jsou 
chemické látky označené touto značkou nebezpečné. 



Zeměpis IX. tř., 23. - 27. 11, 2020, Obyvatelstvo a sídla, Šebesta 

Opakování probraného učiva. 

Správnou odpověď zakroužkuj. 

Z ekonomického hlediska jsi ve věku: 

1) poproduktivním 

2) předproduktivním 

3) produktivním 

Nejvíce obyvatel žije: 

1) ve vysokých horách 

2) na vysočinách 

3) v nížinách 

Emigrace je: 

1) vystěhování ze země 

2) přistěhování do země 

3) stěhování do měst 

Nejvyšší autorita Jahve patří: 

1) křesťanství 

2) islámu 

3) judaismu 

Status uprchlíka dostávají: 

1) všichni migranti 

2) ti, kteří emigrovali, aby se měli lépe 

3) lidé, kteří utíkají před násilím a diskriminací 

Slum(s.16) je označení pro: 

1) riviéru 

2) vilovou čtvrť 

3) chudinská čtvrť 

  



Výchova k občanství IX. tř., 23. - 27. 11. 2020, Demokracie, Šebesta 
 

Posledně jsme se zabývali demokracií a jejími znaky. Dnes máme na programu 
nedílnou součást demokratického řízení společnosti a tím jsou svobodné - 
demokratické volby. Pokud si vzpomenete, celkem nedávno proběhly volby do 
krajských zastupitelstev a části senátu 
 

Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, 
kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země. 

 

Občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej při 
hlasování (vhazují volební lístek se jménem kandidáta do urny, nebo na příslušném stroji 
označí jméno svého kandidáta). Vítěz voleb, většinou jím je zvolená nadpoloviční většina, 
získá právo rozhodovat o zásadních věcech dotýkajících se všech obyvatel. 

 

Vzpomeň si na dějepis a starověké Řecko. Již tehdy probíhaly svobodné volby ( i 
když jen pro vybrané obyvatele). 

 

Současné druhy voleb. 
Volby mohou být organizovány jako: 
přímé - občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky (např. presidenta) 

 

nepřímé - volba je zprostředkována přes zvolené reprezentanty, nebo tzv. elektory (sbor  
volitelů), nebo prostřednictvím státního orgánu ap. (volba může probíhat ve dvou, třech i 
více stupních. 

 

jednokolové - volby proběhnou naráz, nejsou členěny do kol 
 

více kolové - volby se člení do více po sobě následujících kol, například postupná eliminace 
kandidátů či potvrzení výsledků u více kolového referenda (prokázání trvalosti vůle voličů) 

 

Demokratické volby, včetně voleb v Česku, jsou většinou: 
rovné - každý občan má stejný počet hlasů, hlas každého občana má stejnou váhu 

 

tajné - nikdo se nemůže dovědět, jak kdo volil 
  
všeobecné - volit může každý občan, jen se zákonem stanovenými (malými) omezeními 
 

cyklické - periodicita voleb je předvídatelná a upravená zákonem, volby nelze svévolně 
odkládat čili prodlužovat mandát ani vyvolat bez zákonného důvodu 

 

bez povinné účasti - není povinnost využít pasivního volebního práva (volit) ani aktivního 
volebního práva (být volen, kandidovat) 

 

s nezcizitelným a s nepřenositelným volebním právem - například nelze udělit plnou moc k 
výkonu volebního práva, nelze prodat volební právo 

 

V historii se vyvinulo mnoho různých volebních systémů, v různých zemích světa se volí jinak. 

 

Otázka: Od kolika let můžeš volit?  



Úkoly Informatika 9. třída, od 23.11. do 27.11: 

I. Pokud můžete, podívejte se na videa na YouTube (Video tutoriál power point 

2010: vložení obrázku a klipartu, Ms power point snímky s obrázky). 

II. Napište, co je to: a) prezentační program:________________________________ 

b) k jakému úkolu slouží Microsoft PowerPoint:____________________________ 

III. Zopakujte si a napište do sešitu. 

Klipart: jedná se o již vytvořené obrázky sloužící k doplnění vytvářeného dokumentu. 

 

IV. Postup vložení klipartu:1. 

 
2. 

 
3.

 
 

V. Napište, jak se vkládá klipart do PowerPointu: 


