
ČESKÝ JAZYK – 9. ROČNÍK 

(úkoly 23. 11. – 27. 11. 2020) 

Přečtěte si následující článek a odpovězte na otázky pod ním. Odpovědi zapište do sešitu a 

pošlete ke kontrole a hodnocení. 

Polární oblasti 

Rezavé zbarvení plujícího ledu je nejčastěji z pigmentů řas. Když na polární končiny svítí slunce, ale 

mořský led ještě není roztátý, slouží jako jakýsi „skleník“ pro jednoduché řasy (rozsivky) a velká 

společenství mořských korýšů. Nejdůležitější je 6 cm velká krunýřovka Euphausia superba, kterou 

nejčastěji nazýváme kril. Když led roztaje, vytváří tento kril obrovská hejna, která přímo či nepřímo 

živí prakticky všechny organismy v polárních mořích i na pevnině. Na souši existuje jen 50 druhů 

mechů a lišejníků a pouhé 3 kvetoucí rostliny. Lišejníky narůstají pouze 1 mm za rok. Proto je 

zakázáno chodit po rostlinách, protože jeden krok může zničit staletou rostlinku. Nízká produkce 

suchozemské biomasy neumožňuje existenci fauny nezávislé na moři.(z časopisu Mensa) 

 

1. Ukázka je z článku o 

a) Irsku 
b) Novém Zélandu 
c) Antarktidě 
d) Madagaskaru 

 

2. Vyberte tvrzení o krilu, které z ukázky NEvyplývá. 

a) Kril je základ potravního řetězce pro mnoho polárních živočichů. 
b) Kril je jednoduchá řasa (rozsivka). 
c) Kril dokáže žít i pod ledem. 
d) Kril by se vešel do krabice od bot. 

 

3. Co nám říká poslední věta o Antarktidě? 

a) Na zdejší pevnině nenajdeme žádného živočicha. 
b) Na zdejší pevnině nejsou téměř žádné rostliny, a proto jsou všichni živočichové masožraví. 
c) Všichni zdejší živočichové umí plavat. 
d) Nenajdeme zde živočicha, který by se uživil pouze pevninskými rostlinami. 

 

4. Co je myšleno slovním spojením „přímo či nepřímo živí prakticky všechny organismy“ ve větě o 

hejnech krilu? 



a) Prakticky všechny organismy konzumují kril anebo potřebují k životu kyslík, který hejna krilu 
vyrábí fotosyntézou. 

b) Prakticky všechny organismy konzumují kril anebo látky vylučované krilem. 
c) Prakticky všechny organismy mají někde pod sebou v potravním řetězci kril. 
d) Prakticky všechny organismy konzumují kril anebo se podle hejn krilu orientují. 

Níže máte text s chybami, inspirovali jste mě vy, když tu vaše chaty. 

Takže milí deváťáci, takto to vypadat nemá! 

Text přepište bez chyb do sešitu a pošlete ke kontrole a hodnocení. Všichni dostanete známku. 

 

 

 

Anglický jazyk   IX. tř.   23. 11. – 27. 11. 2020                                                   Andrea Ponechalová 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Zasílám Vám tento úkol pro následující 

období. Dávám prostor vaši fantazii 😊. V tomto úkolu budete přemýšlet a vymýšlet vlastní věty 😊 

Pokud si nebude s něčím vědět rady, kontaktujte mne, ráda vám se vším pomohu. 

e- mail: andrea.ponechalova@seznam.cz  

messenger: Andrejka Ponechalová 

 

1) Napiš slovesa v minulém čase a použij tato slovesa v jednoduchých 

větách.  

2) Věty přelož do českého jazyku. 

Příklad: read – read  

I read a nice book yesterday evening. 

Včera večer jsem četla pěknou knihu. 

Do 

Break 

Speak 

Have 

Take 

Drive 

Go 

mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz


DĚJEPIS 

Japonsko mezi první a druhou světovou válkou 

Z první světové války vyšlo Japonsko posíleno. Stálo na straně vítězů, upevnilo své postavení  

v Tichomoří a získalo místo ve Společnosti národů. 

Významný vliv po válce získala armáda. 

Ukončení válečné výroby umocnilo poválečnou krizi, kterou již roku 1927 vystřídala krize  

bankovní. 

Po válce se rozvíjela města, zvláště velká. Tokio budovalo celé nové moderní čtvrtě. 

Občan starší 25 let mohl od roku 1925 volební právo. Roku 1928 nastoupil na trůn mladý  

císař Hirohito. 

Japonsko v době krize obrátilo svou pozornost k Mandžusku, severovýchod dnešní Číny. 

Vzhledem k protestům za tažení proti Číně vystoupilo Japonsko roku 1933 ze Společnosti národů. 

Konflikt s Čínou se rozhořel ve velké míře až roku 1937 a trval do roku 1945. 

OTÁZKY 

Popiš situaci v Japonsku po 1. světové válce. 

Kdo stál v čele Japonska od roku 1928. 

Napiš jak probíhal japonsko - čínský konflikt. 

 

Meziválečné dějiny - Čína 

V roce 1912 byla svržena slabá vláda císařské dynastie Čching. 

V čele republiky stál nyní Sunjatsen (1866 - 1925). 

Po jeho smrti se dostal do čela Číny Čankajšek, který usiloval o vybudování nezávislého státu, protože Čína 

stála v zájmu politiky velmocí, které měly vliv na její hospodaření. 

Čína se také stala předmětem zájmu Sovětského svazu, který podporoval čínskou komunistickou stranu 

pod vedením Mao Ce- tunga. 

V roce 1927 vedly vojenské jednotky Čankajška a komunisté v Číně ozbrojené boje, které vyústily 

v občanskou válku. 

Roku 1934 obklíčil Čankajšek komunistické vojsko, které nemělo jinou možnost, než dlouhý pochod přes 

celou Čínu. 

Obě strany uzavřely příměří v roce 1837, kdy Čínu napadlo Japonsko. 

Dohodli se na společném postupu proti nepříteli. 

OTÁZKY 

Vysvětli, kdo byli Sunjatsen, Čankajšek, Mao Ce - Tung. 



 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

Ahoj milé děti 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do FINANČNÍ GRAMOTNOSTI na týden 23.11.-27.11. 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                               
Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 27.11. – bude známka (kdo nepošle má 5). Posílejte na email – 
osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy v pondělí. 

1. Doplň do textu slova z nápovědy 

…………………….. nám dává pocit nezávislosti. Můžeme s ním ………………………, jak chceme, ……………………… o 
něm. Vlastnictvím nesmíme………………………. druhé. 
      
Nápověda: omezovat, rozhodovat, majetek, nakládat 

2. Spoj správně 

majetek hmotný                          dům, automobil, oblečení  
majetek nehmotný                      vynález, autorská práva k dílu 
 

3. Uveď příklady legálního a nelegálního způsobu získávání majetku. 

význam slova legální – povolený, možný, nedopouštíš se trestného činu atd.     

            Legální –  

            Nelegální-  

4. Uveď příklady vandalismu (ničení majetku) 

 

Ve škole…………………………………… 

Na ulici………………………………………. 

V autobuse………………………………… 

V kině…………………………………………. 

Fyzika 9.A                

Téma:   Opakování- Elektromotor 

Co už víme o elektromotoru : 

Magnetickou indukci vynalezl Michael Faraday v roce 1831. 

Indukovaný proud vzniká v obvodě bez zdroje napětí, když se pohybuje magnetem u cívky nebo obráceně, takže se 

mění magnetické pole okolo cívky 

Přeměňuje elektrickou energii na mechanickou práci (pohybovou energii) 

V praxi se užívá mnoho druhů elektromotorů např: pračka, myčka, vysavač, fén, vrtačka, elektrická pila. 

Například stejnosměrný elektromotor. 

Princip: otáčení cívky, kterou protéká proud v magnetickém poli 
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• Stator:           Pevná část ( trvalý magnet nebo elektromagnet ) 

• Rotor:            Otáčivá část cívka na společné ose s komutátorem 

• Komutátor:   Slouží ke změně proudu v cívce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověz na otázky a zapiš  do sešitu : 

1. Z jakých částí se skládá elektromotor ……………………………… 

          ……………………………… 

          ……………………………… 

2. Která část elektromotoru je otáčivá: ……………………………… 

3. Která část je nepohyblivá: ……………………………………………… 

4. Napiš několik příkladů, kde se najde elektromotor: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Kdo objevil elektromagnetickou indukci: ………………………… 

6. Na číselné ose vyznač, kdy byla elektromagnetická indukce objevena: 

 

 

 

7. Kdy vzniká indukovaný proud: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. Kdy se indukuje větší napětí: ………………………………………… 

 

Řešení :         

1. Která část elektromotoru je otáčivá: …stator…………………………… 

Stator 
Rotor 

 

1700 1750 1850 1900 1950 1800 



2. Která část je nepohyblivá: ……stator………………………………………… 

3. Napiš několik příkladů, kde se najde elektromotor: 

……pračka, myčka, vysavač, fén, vrtačka, elektrická pila, ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Kdo objevil elektromagnetickou indukci: ……Michael Faraday………………………… 

5. Na číselné ose vyznač, kdy byla elektromagnetická indukce objevena: 

 

 

 

6. Kdy vzniká indukovaný proud: …v obvodě bez zdroje napětí, když se pohybuje magnetem u cívky nebo 
obráceně, takže se mění magnetické pole okolo cívky ……………………………………… 

7. Kdy se indukuje větší napětí: …při rychlejším pohybu 

 

Zeměpis 9. A (učivo 23. 11. – 27. 11. 2020) 

Kraje České republiky 

 

 

Pardubický kraj 

 

 Pokračujeme v dalším kraji České republiky 

 Udělejte si krátký zápis do sešitu podle prezentace  

 Odkaz máte zde a zároveň vám ho posílám i do skupiny na FB 

 Kdo si nemůže odkaz spustit, bude mít připravené materiály v tištěné podobě ve škole v pondělí od 10-

12hod, přijďte si. 

 Zápis v sešitě pošlete ke kontrole a k hodnocení do pátku  

 Případné dotazy vám ráda zodpovím ve skupině na FB či na email adrese 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NxnuB8RWiIM&feature=youtu.be 

1700 1750 1850 1900 1950 1800 1831 

https://www.youtube.com/watch?v=NxnuB8RWiIM&feature=youtu.be


CHEMIE od 23.11. do 27.11.2020 

Milí deváťáci! 

Většina z vás mi ještě neposlala nebo nepřinesla úkoly. Chci vidět tento zápis v sešitě –přines do školy nebo 

vyfoť a pošli mi na mail chemienovakova@seznam.cz a to nejpozději do 27.11. 

 

Tyto uhlovodíky máš už umět zpaměti: 

1.METAN, 2.ETAN, 3.PROPAN, 4.BUTAN, 5.PENTAN, 6.HEXAN, 7.HEPTAN, 8.OKTAN, 9.NONAN, 

10.DEKAN 

 

Podle toho, jaké mají číslo, mají počet uhlíků: metan má 1 uhlík, etan 2 uhlíky….dekan má 10 uhlíků vedle 

sebe. 

 

Dnes si řekneme, jaké máme 3 druhy vzorců: 

 

1) Strukturní vzorec  – to je takový vzorec, ve kterém jsou rozepsány všechny uhlíky a vodíky 

s vazbami. Např. etan má strukturní vzorec tento (ten už známe):  

           H          H 

            

    

H        C          C              H                                                                                                                                                    

                                                                                                                       

           H          H      

 

2) Molekulový vzorec – to je takový vzorec, ve kterém sečteme všechny uhlíky a všechny vodíky. 

Např. etan má molekulový vzorec takový:  C2H6 

 

3) Racionální vzorec –všimni si u strukturního vzorečku etanu, že k prvnímu uhlíku jsou vazbami 

připoutány 3 vodíky. Ke druhému uhlíku jsou připoutány také 3 vodíky. Takže racionální 

vzorec etanu je: 

CH3         CH3  

 

Procvičení: vezmeme si butan – je 4.v pořadí, takže bude mít 4 uhlíky vedle sebe. Kolem 

každého uhlíku musí být 4 čárky. Na každou volnou čárku napiš vodík. 

Strukturní vzorec vypadá tedy takto: 

 

           H          H         H       H 

            

    

 H        C          C         C       C          H                                                                                                                                                    

                                                                                                                       

           H          H         H        H 

 

Molekulový vzorec je (spočítej všechny uhlíky a vodíky): C4H10 

 

Racionální vzorec je (podívej se na každý uhlík butanu (u strukturního vzorce – toho rozepsaného) a 

kolem něj spočítej vodíky. Mezi skupinami musí být vazba): 

CH3 CH2 CH2 CH3 

 

Snad si to už brzy vysvětlíme ve škole. 
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Matematika IX. A – 23. 11. – 27. 11.   

Dalším naším společným tématem má být Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – to si ale necháme, až 

budeme společně ve škole. Teď se vrátíme do 8. ročníku k učivu, které jsme dělali na jaře také na dálku. 

Opiš do sešitu zápis, zopakuj si známé pojmy a nauč se. 30. 11. ve škole budeš vědět, co je kruh, kružnice, 

poloměr, průměr, π a umět vzorce pro výpočet délky kružnice, obvodu a obsahu kruhu. 

----------------------------------------------------------zápis do sešitu------------------------------------------------------------- 

KRUH A KRUŽNICE 

KRUH 
je plný 
značíme K (S, r) 

KRUŽNICE 
je jen hraniční čára 
značíme k (S, r) 

 
 
S = střed kruhu/kružnice 
r = poloměr kruhu/kružnice 
d = průměr kruhu/kružnice 

platí   d = 2 ∙ r  

 

 
 
π  - čteme Pí, je Ludolfovo číslo  a je nejznámější matematická konstanta.  
Vyjadřuje poměr obvodu a průměru kruhu 
 

 

π  = o : d → o = π ∙ d 
Tento poměr je pro všechny průměry d kruhů stejný, rovný přibližně  
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279...  
Pro výpočty použijeme π na kalkulačce anebo budeme dosazovat číslo 3,14. 
 

 

OBVOD KRUHU A DÉLKA KRUŽNICE  

Pro výpočet použijeme jeden ze dvou vzorců 

 o = 2 ∙ π ∙ r    kde r je poloměr kruhu/kružnice a π je Ludolfovo číslo = 3,14… 

o = π ∙ d     kde d je průměr kruhu/kružnice a π je Ludolfovo číslo = 3,14… 

Příklad: Vypočítej obvod kruhu o poloměru dlouhém 5 cm.   

r = 5 cm 

o = 2 ∙ π ∙ r 
o = 2∙ π ∙ 5 = 10 ∙ 3,14 
o = 31,4 cm 
 

… napíšeme správný vzorec 

… dosadíme do vzorce délku poloměru 

… Spočítáme a napíšeme jednotku 

Příklad: Vypočítej délku kružnice, která má průměr dlouhý 20 m.   

d = 20 m  

o = π ∙ d 
o = π ∙ 20 =  3,14 ∙ 20 
o = 62,8 m 

… napíšeme správný vzorec 

… dosadíme do vzorce délku poloměru 

… Spočítáme a napíšeme jednotku 



 
OBSAH KRUHU 

Pro výpočet použijeme vzorec S = π ∙ r2    
kde r je poloměr kruhu  
π je Ludolfovo číslo = 3,14… 

 

  

Příklad: Vypočítej obsah kruhu o poloměru dlouhém 5 cm.   

r = 5cm 

S = π ∙ r2 
S = π ∙ 52 = 3,14 ∙ 25  
S = 78,5 cm2 

 

… napíšeme správný vzorec 

… dosadíme do vzorce délku poloměru 

… Spočítáme a napíšeme jednotku 

 
 
Příklad: Vypočítej obsah kruhu o průměru dlouhém 22 m.   

d = 22 m → r = 11 m (poloměr je polovina průměru, u výpočtu obsahu musím VŽDY vyjádřit) 

S = π ∙ r2 
S = π ∙ 112 = 3,14 ∙ 121  
S = 379,94 m2 

 

… napíšeme správný vzorec 

… dosadíme do vzorce délku poloměru 

… Spočítáme a napíšeme jednotku 

 
 

 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

 

STUDIJNÍ OPORA PRO 9. ROČNÍK (23. – 27. 11. 2020) 

 

 informace si zapište/vytiskněte/naučte se přečíst daný text – budeme zkoušet četbu a překlad 

 

 text si přečti, pokud se budou vyskytovat neznámá slovíčka, napiš si je a zkus vyhledat adekvátní 

překlad s pomocí internetu (překladač „strýčka Googla“) 

 

 cvičení A) Wahr oder falsch – zakřížkuješ správnou variantu, B) – odpovíš podle textu na otázky 

 

 vyplň a celý PL mi pošli na mail, mess, FB ;) 

 

 pokud bys něčemu neporozuměl/-a, neváhej mě kontaktovat!   

 

 

 

LESEN + ARBEIT MIT DEM TEXT 

(čtení + práce s textem) 

DAS IST PAUL… 



 



PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ahoj milé děti 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do pracovních činností na týden 23.11.-27.11. Přečti si zadání a odpovídej. Odpovědi 
piš do sešitu a potom mi je pošli. 

Téma: práce fyzická a psychická 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                               
Pozor!!!!!! – úkol posílejte jako vždy – bude známka (doufám, že nemusím vyhrožovat 5, že mi všichni pošlete). 
Posílejte na email – osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy v pondělí. 

Práce fyzická a psychická 

 

1. Vysvětli pojem fyzická práce. 

____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Vysvětli pojem psychická práce. 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

3. Roztřiď daná zaměstnání na práci fyzickou (podtrhni červeně) a psychickou 

(podtrhni modře), nebo roztřiď do sloupce pod sebe. 

 

spisovatel  automechanik  instalatér  učitelka 

úředník        kuchař        elektrikář        sekretářka       kominík 

 

 

4. Vyhledej ve čtyřsměrce 6 názvů profesí, které patří mezi práci fyzickou. 

    (napiš jen názvy profesí a foť) 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________________ 

 

5. Nakresli - napiš, čím bys chtěl být, a napiš, jestli se jedná o práci fyzickou nebo psychickou. 

Č A V Ý R K O P V 

 A S R I T E S A Ř 

V U D C K J O H E 

A K O V Á Ř CH L Z 

D M A D F U A O N 

O K N E B C Ř Y Í 

R V B Z E D N Í K 

P R Á V N Í K U L 
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Přírodopis   9. třída: 23. – 27. 11. 2020         3. zadání 

V minulých týdnech jste se naučili něco o horninách a minerálech. Teď si je zopakujeme – budete za 

opakování hodnoceni známkou. Tvůj úkol na příští týden je: 

 1) zapsat níže uvedené opakování do sešitu a doplnit správné odpovědi, 

 2) přečíst si a zapsat do sešitu nové učivo – úvod do vnějších geologických dějů. 

Můžete si přijít taky pro tištěnou verzi do školy – každý pracovní den od 9 – 11 h. 

Úkol mi přines ukázat do školy 27. 11. od 9-11 h nebo vyfoť a do 27. 11. pošli na mail: 

hanusova.ucitelka@seznam.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opakování: 

Jaký je rozdíl mezi horninou a minerálem?  ……………………………………………………………. 

Jak se jinak nazývá minerál?   ………………………………… Do jakých skupin rozdělujeme  

minerály? …………………………………………………………………………………………………….. 

Vedle dále uvedených minerálů doplň skupinu, do které patří: opál………………………………….. 

síra…………………………halit…………………………….. sádrovec…………………………….. 

slída ……………………. Jantar………………………………….. 

Do jakých skupin dělíme horniny? ………………………………………………………………………. 

Podle čeho je do těchto skupin rozdělujeme?  …………………………………………………………. 

Jak se nazývá věda, která studuje horniny? ………………………………….. Jak vznikají usazené  

horniny?  …………………………………………………………………………………………………….. 

Vedle dále uvedených hornin doplň skupinu, do které patří: žula …………………mramor 

…………………………ropa…………. čedič ……………písek…………………………….. 

Nové učivo: 

Vnější geologické jevy- jsou děje probíhající na povrchu Země nebo těsně pod povrchem.  Způsobují zarovnávání a 

zplošťování zemského povrchu. Projevují se činností rušivou (erozí) a tvořivou: 

Eroze= rozrušování a odnos hornin zemského povrchu 

Tvořivá činnost = přemisťování úlomků hornin  a jejich usazování do vrstev. 

Hlavními činiteli jsou:  

 Zemská tíže (zvětrávání, gravitace) 

 Voda (tekoucí, mořská, led, ledovce) 

 Vítr 

 Organismy (rušivá a tvořivá činnost) 

 Eroze (výmolová rušivá činnost) 
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ahoj milé děti 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do výchovy k občanství na týden 23.11.-27.11. 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                               
Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 27.11. – bude známka (kdo nepošle má 5). Posílejte na email – 
osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy v pondělí. 

Cesta k demokracii 

Otázka č.1  

Doplň slova – Dne 17.11. slavíme státní svátek „ Den boje za ……… a ………. „ 

Otázka č. 2 

Mohou si občané v demokratickém státě dělat, co chtějí? 
ANO ( napiš důvody PROČ?) 
 
 
NE ( napiš důvody PROČ?) 
 
 
Otázka č. 3 
 
Zaškrtni, co patří do demokracie: 

o V čele monarcha 
o Svobodné volby 
o Donucení obyvatel k poslušnosti 
o Dodržování lidských práv 
o Vláda většiny 
o Rozdělení státní moci 
o Zákaz soukromého podnikání 
o Potlačování menšin 
o Záměrná neinformovanost občanů 
o Nezávislé soudy 
o Účast obyvatel na životě státu 
o Povinnost dodržovat zákony 

 
 
A ještě mám pro Vás jednoduchý úkol. Zadej tento odkaz a podívej se na film, který se váže k 17.listopadu 1989. 

https://www.youtube.com/watch?v=68LUcJbkmeM  

 

 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Ahoj milé děti 

Mám pro Vás jednoduchý a hravý úkol do výchovy ke zdraví na týden 23.11.-27.11.. Přečti si vždy zadání a odpovídej. 
Odpovědi piš do sešitu a potom mi je pošli. 

mailto:osmickageb@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=68LUcJbkmeM


Téma: zdravá výživa 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                                
Pozor!!!!!! – úkol mi posílejte jako vždy (doufám, že ve VZ nemusím vyhrožovat 5, že mi všichni pošlete.). Posílejte na 
email – osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy v pondělí.  

1. Podtrhni, co patří do zdravé výživy. 

ryby, čokoláda, tmavé pečivo, ovoce, sladkosti, mléko, párky, jogurt, sýr, tučné maso 

 

2. Dej do kroužku zdravou výživu. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nakresli, co by sis představoval jako zdravou snídani. 

                 

 

 

4. Vybarvi, co je zdravá výživa. 

lízátko  -  müsli tyčinka 

vařené brambory -  rýže 

ryby – párky 

cola - mléko 

5. Sestav jídelníček pro tvoji rodinu na neděli. Vybírej co nejvíce potravin ze zdravé výživy. 

Snídaně: ___________________________________________________ 

Svačina: ___________________________________________________ 

Oběd: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Svačina: ___________________________________________________ 

Večeře: ____________________________________________________ 

 

 

 

mailto:osmickageb@seznam.cz

