
Český jazyk – 9. ročník – Burešová Dagmar 

Zadané úkoly pro domácí studium od 18. 5. do 22. 5. 2020 
 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte:  

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

 

 

 

Zdravím, 

předpokládám, že vás již velmi láká zajímavé místo - známé pod názvem škola. Mnoho z vás se v tuto 

chvíli připravuje na přijímací zkoušky, které se nezadržitelně blíží. Ti z vás, kteří usednou do lavic ještě 

před nimi, budou mít možnost se na ně připravit mnohem intenzivněji. Byla bych moc ráda, kdybyste 

se zamysleli na tím, co vás v tuto chvíli nejvíce trápí u přijímacích testů. Společně se pak na dané 

problémy zaměříme. Vzhledem ke koncepci výuky samotné, jsem nejen pro tento týden, ale i pro 

nadcházející týdny do přijímacích zkoušek, zvolila téma odpočinkové – porovnávání literárních děl ve 

filmové podobě. Termín odevzdání proto tentokrát nebude do pátku 22. května, ale až do pátku 

5. června 2020. Nedoporučuji to však nechávat na poslední chvíli, ale vypracovat vše postupně, protože 

dané téma je časově náročné.  

Těším se na vás  

 

TÉMA: Porovnání literárních děl 

Ernest Hemingway – Stařec a moře  

Nikos Kazantzakis – Řek Zorba 

 

- zhlédni obě doporučená filmová díla 

- odkaz k filmovým dílům bude zaslán na váš e-mail   

- POZOR, STAHOVAT MŮŽETE JEN DO 28. 5. 2020!!! 

- napiš stručný obsah každého filmového díla 

- vytvoř krátkou reklamu k filmovému dílu, které Tě zaujalo více – využij styl přesvědčování a 

argumentace. Pomoci Ti může i učebnice Čj na str. 173 – 175. Slohová práce může mít 

podobu reklamy, prezentace či reportáže.  
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9. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, na období od 18. 5. do 22. 5. 2020 

V případě jakýchkoli nejasností pište na můj mail hodovska@zsdolnikounice.cz,  

 

Lineární funkce a její vlastnosti 

1. hodina – Grafy funkcí  

Zkontroluj si výsledky cvičení z minulého týdne: 

 

2. hodina – Přímá úměrnost 

Dnes si zopakujeme to, co už víte o přímé úměrnosti, a přidáme k tomu něco nového.  

 

 

Přímá úměrnost je každá funkce daná rovnicí  

𝒚 = 𝐤 ∙ 𝐱 

kde k je libovolné reálné číslo (kladné, záporné, desetinné, zlomek). 

Platí, že kolikrát se zvětší x, tolikrát se zvětší y.  

Grafem přímé úměrnosti je přímka procházející počátkem soustavy souřadnic – bodem 0. Když 

chci zjistit směr této přímky, stačí mi zjistit souřadnice libovolného dalšího bodu.  

(Pokud chci mít jistotu, spočítám souřadnice více bodů. Všechny body pak leží na jedné přímce.) 

 

Úkol č. 1) Zakreslete do jednoho obrázku grafy 5 různých 

funkcí f1, f2, f3, f4, f5. První f1 už máte jako vzor.  

𝑓1: 𝑦 = 2𝑥   

 (Za x dosadím do rovnice a vypočítám y. Za x volte raději 

čísla blízko nuly, ať se vám to vejde do obrázku.)  

x 0 1 -2 3 

y 0 2 -4 6 

𝑓2: 𝑦 = 𝑥   

x         

y         
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𝑓3: 𝑦 = −2𝑥   

x         

y         

 

𝑓4: 𝑦 = −𝑥   

x         

y         

 

𝑓5: 𝑦 = 0,5𝑥   

x         

y         

 

Pokud použijete různé barvy, budete to mít 

přehlednější. 

Otázka: 

Použili jsme funkce s různou hodnotou k. Na co má vliv, jakou hodnotu má číslo k? Na čem se to 

v obrázku projeví? (Zkus odpovědět.) 

 

 

3. hodina – Lineární funkce 

(Přímá úměrnost také patří mezi lineární funkce.) 

 

Lineární funkce je každá funkce daná rovnicí  

𝒚 = 𝐤 ∙ 𝐱 + 𝐪 

kde k a q jsou libovolná reálná čísla. Definiční obor tvoří všechna reálná čísla (D = R). 

Grafem lineární funkce je také přímka. 

 



Úkol č. 2) Zakreslete do jednoho obrázku grafy 3 různých funkcí f1, f2, f3.  

𝑓1: 𝑦 = 2𝑥 + 2  

x -1 0 1 2 

y     

 

𝑓2: 𝑦 = 2𝑥 − 1   

x         

y         

 

𝑓3: 𝑦 = 2𝑥 − 3   

x         

y         

 

Pokud použijete různé barvy, budete 

to mít přehlednější. 

 

Otázky: 

Použili jsme funkce s různou hodnotou q. Na co má vliv, jakou hodnotu má číslo q? Kde se mi to 

v obrázku projeví? (Zkus odpovědět.) 

 

Co když bude platit q = 0? 

 

A co když bude k = 0? 

 

 



Anglický jazyk 9. roč. – Svobodová Hana, svobodova@zsdolnikounice.cz 

Úkoly na období 18. května až 22. května 

18. 5. 

Přidala jsem nový balík slůvek z lekce 24 do WocaBee. 

Zkusíme ještě jeden pokus o společnou písemku: 

Z něj a předchozího balíku U 23 vytvořím písemku. Spustí se v pátek 22. května od 10:00 do 12:00. 

Její výsledek mi bude sloužit jako podklad pro závěrečné hodnocení, kdo se jí nezúčastní, může to 

ovlivnit závěrečnou známku. Vážné omluvy samozřejmě přijímám, nepatří do nich: „Zaspal/a 

jsem…“ nebo „Zapomněl/a jsem…“ 

 

20. 5. a 22. 5.  

Nechávám vám i nadále časový prostor na prozkoumání zdrojů, které byly zatím dobrovolné. Zkuste 

si nějaký poslech, projděte si materiály a určitě najdete něco, co vás zaujme. 

https://www.youtube.com/watch?v=NGiBf8JDavE 

Nejlepší videa v angličtině pro začátečníky a mírně pokročilé 

aneb co sledovat, když běžné filmy a seriály jsou pro vás ještě příliš těžké. 

Na tom, že sledování anglických videí, seriálů či filmů (ideálně i s anglickými titulky) je pro studium angličtiny 

velmi přínosné ale i zábavné se určitě shodneme všichni. Mnohem těžší otázka ale je, co sledovat. Pro většinu 

studentů je totiž běžný seriál či film prostě příliš rychlý (jenom si vzpomeňte na běžnou konverzační výměnu 

třeba v Big Bang Theory) či slovíčka jsou příliš složitá… 

Děj vám utíká, nevíte přesně o čem je řeč a jediné, co roste je pocit frustrace a chuť to vzdát… Takové sledování, 

kde téměř ničemu nerozumíte je nejen depresivní, ale také neefektivní. Ideální totiž je, pokud sledujeme něco, 

co je jenom o „kousek lepší“ než naše současná úroveň angličtiny. Není nutné rozumět všemu, ale člověk by 

měl být schopný bez problémů sledovat o čem příběh je a co se tam asi tak děje… 

Kde ale takové vide vzít, že? Ale nebojte, nebyl by to Broňa, aby pro vás neměl řešení 🙂 Na internetu se naštěstí 

dá najít i kupa videí, která jsou vhodné i pro začátečníky a mírně pokročilé studenty. A devět svých „favoritů“ 

bych vám rád dnes představil. 

1. Peppa Pig 

Prasátko Peppina je prostě moje hrdinka! Je úžasná, je roztomilá, krásně vyslovuje, krásně chrochtá a vůbec je 

celá báječná. Příběh jsou krátké, jasné, veselé, slova se často opakují a je dost času vše vstřebat. Pokud máte 

děti, tak navíc můžete koukat s nimi (já to prosím zvládám i bez dětí… :)) 

https://www.youtube.com/ 

2. Learn English through Comedy 

Některé věci jsou tak hrozné, až jsou skvělé. Tohle je jedna z nich. Aneb vítejte v Learn English through Comedy 

kde vás naučí angličtinu pomocí sitcomu. Je to veselé, a tak hloupé až si to užijte. Tedy, já si to užil… 🙂 

 

3. Learn English TV – Voice of America 

https://www.youtube.com/watch?v=NGiBf8JDavE
https://www.youtube.com/channel/UCAOtE1V7Ots4DjM8JLlrYgg


Pokud máte rádi zprávy a zajímavé informace o tom, co se děje ve světě, tak zde najdete videa, která se právě 

těmto tématům věnují a přitom používají velmi základní angličtinu. Navíc stále přibývají nové a nové! 🙂 

http://learningenglish.voanews.com/z/3613 

4. English Singsing 

YouTube kanál English Singsing je sice původně určený pro děti, ale věřím, že je super i pro dospělé, čeká vás 

tam (mimo jiné) spousta videí, s krásně čitelnými titulky, jednoduchou angličtinou a příběhy pro děti. 

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA 

5. English Conversation 

Spousta konverzací, spousta užitečných výrazů, spousta dílů. Je to velmi „oldschoolové“, ale účel to (dle mého) 

plní skvěle 🙂 

https://www.youtube.com/watch?v=UlSVe2ehjls 

6. Oxford English Daily Conversation 

Pamatujete si, co jsem říkal o Oxford English Daily Conversation? Tak přesně to stejné platí zde! 🙂 

https://www.youtube.com/watch?v=xRTMsguD-So 

7. Greaded readers 

Tohle je trošku podvod, já vím, ale přesto… Jedna z nejúžasnějších věcí ke studiu angličtiny jsou skvěle udělané 

zjednodušené knihy. K nim jsou pak (téměř) vždy také „přibalené“ audioknihy. Tedy nahrávky těch 

zjednodušených knih. A právě ty jsou také k nalezení na YouTube. Stačí si vybrat úroveň obtížnosti (1 až 6) a 

začít poslouchat (a případně také sledovat text na obrazovce). 

https://youtu.be/_1vj9dGVMJQ?list=PLuNumJdKaVNJJ9paUXfA7FIsfSzdtNzC5 

8. Learning English Through Stories 

Tohle je vlastně taková animovaná verze těch graded reader, no animovaná, jednou za několik sekund se změní 

obrázek a s ním i text, ale vlastně je to přece jenom trošku „akčnější“ a příjemnější na koukání (alespoň pro 

mne). Je tu asi 50 příběhů a různé úrovně k výběru. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVMl4u7jTpI 

9. Learning English: Extra English BBC 

Skvělá a vtipná videa, opět ve stylu sitcomu, tentokráte od BBC, těšit se můžete na cca 40 dílů, každý má cca 

25 minut – tedy obrovská spousta zjednodušené angličtiny pro vás 🙂 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYSWqTrWP2jyqWIdjsATbrb11uN_BMrF 

Broňův tip na závěr: Zkoušejte občas opakovat/imitovat to, co uslyšíte. Když někdo řekne nějakou „cool“ 

frázi, tak ji zkuste zopakovat. Ideálně se stejnou výslovností a intonací. Zní to trošku šíleně, ale je to legrace, 

učíte se správné výslovnosti a výrazně tím pomáháte „ukotvení“ v paměti. 
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Fyzika 9. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 18.-22. května 2020 

 

Minulý týden jste zjistili, že se může světlo i lámat. Tento týden si ukážeme, kde se toho 

využívá. Uč. Str. 110- 114 

ČOČKY 
Co označujeme pod pojmem čočka? 

Může to být luštěnina 

Může to být uměle vyrobená pomůcka pro zobrazení předmětů 

Jsou to různě vytvarovaná skla, která nám předměty zvětšují nebo zmenšují 

V optice se čočky používají při mnoha činnostech 

Optická čočka 

 je vyrobena z pevného, průhledného materiálu  pro zobrazení předmětů využívá: 

 lom světla a přímočaré šíření světelných paprsků 

 k lomu světelného paprsku dochází tehdy, když prochází např. z plynného do pevného 

prostředí 

     vzduch – voda                           vzduch - sklo 

Optické čočky se vyrábí z různých materiálů 

 historie – sklo 

                   brýle, dalekohledy 

 současnost – sklo, plast 

                          brýle, čočky jako náhrady brýlí 

                          dalekohledy, lupy …. 
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SPOJKY 

Tak říkáme čočkám, které jsou uprostřed tlustší než na kraji.  

Tyto čočky soustředí světlo do jednoho místa.  

Spojku používáme  jako zvětšovací sklo – lupu.  

Pomocí lupy se dá zapálit i papír  

 

ROZPTYLKY 

Tak říkáme čočkám, které jsou uprostřed tenčí než na kraji  

Tyto čočky rozptylují světlo do stran.  

Rozptylku používáme jako zmenšovací sklo.  

 

ZÁPIS: 

Čočky jsou to různě vytvarovaná skla, která nám předměty zvětšují nebo zmenšují. 

Rozdělujeme je na spojky a rozptylky. 

Spojky jsou uprostřed silnější než na okraji. Spojují paprsky do jednoho bodu. Slouží ke 

zvětšování zobrazených předmětů Např. Lupa 

Rozptylky jsou na krajích silnější než uprostřed. Paprsky rozptylují. Zobrazené předměty 

zmenšují 



OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA 
Stavba lidského oka 

 

      Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří spojnou optickou soustavu. 

Tato soustava vytváří na sítnici oka obraz skutečný, převrácený, zmenšený než 

je pozorovaný předmět.  

 Normální oko vytváří na sítnici obrazy předmětů mezi těmito body:  

 a) blízký bod – nejbližší bod, který ještě vidí oko ostře při největším zakřivení čočky  

 b) vzdálený bod – nejvzdálenější bod, který vidí oko ostře bez přizpůsobení oční čočky 

Podmínka zřetelného vidění 

• dostatečně dlouhý zrakový vjem 

• přiměřeně osvětlený předmět 

• dostatečně velký obraz na sítnici 

Vady oka 

1) Krátkozrakost   

• ostrý obraz vzdálených předmětů se zobrazí před sítnicí (obraz je 

rozmazaný-vidíme neostře) 

• vidíme dobře blízké předměty 

• upravujeme brýlemi s rozptylkami 



 

2) Dalekozrakost 

• ostrý obraz blízkých předmětů se zobrazí až za sítnicí (i při největším 

zakřivení čočky) 

• vzdálené předměty můžeme vidět ostře 

• upravujeme brýlemi se spojkami 

 

 



   Chyby oka mohou být způsobeny i nesprávnou funkcí a tvarem oční čočky. Mohou 

vzniknout u lidí, kteří pozorují velmi blízké předměty nebo často čtou při nedostatečném 

osvětlení 

Další vady oka 

a) šedý zákal – snížená průhlednost čočky 

b) zelený zákal – zvýšení tlaku tekutiny uvnitř oka 

c) šilhavost – poškození očního nervového svalu 

d) barvoslepost – neschopnost rozlišovat některé barvy (obvykle jde o červenou  

 a zelenou)  

e) slepota – pouze 5 % nevidomých je úplně slepých 

Zápis si udělej z mého povídáni. To co by sis měl zapsat, máš větším písmem kurzívou. 

 

 

 



9.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 18. 5. – 22. 5. 2020 
 
18. 5. – téma: Podmínky života – abiotické podmínky 

 Přečti si str. 85 – 90 v učebnici, nebo si projdi prezentaci. Z prezentace si opiš zápis do 
sešitu. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se obrať na můj e-mail.  
 
 

 



Zeměpis – 9. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz , období od 18. 5. do 22. 5. 2020  

Připravil jsem návrh zápisu (zapsat nebo vytisknout a nalepit). Pokud se ti můj zápis nelíbí, vytvoř si 

svůj. Učebnice strana 108 až 111.  

Elektronická učebnice strana 88 až 91: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis9/Zemepis9.mc&pageord=44 

 

Světové (globální) ekologické problémy 

Narušují životní prostředí, ohrožují život organismů i lidí v celosvětovém  

měřítku. Mohou ohrozit i samotnou existenci života na Zemi. 

Mezi světové ekologické problémy řadíme např.: narušení ozónové vrstvy, 

skleníkový efekt, kyselý déšť, kácení tropických deštných lesů, přelidnění (hlad), 

znečištění oceánů a moří, války, nemoci, … 

Ochrana životního prostředí 

Hlavním cílem je tzv. trvale udržitelný rozvoj, který má zajistit zachování 

zdravého životního prostředí i pro příští generace. 

 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí. 

Zajímavá videa –  https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis například: 

https://edu.ceskatelevize.cz/globalni-oteplovani-5e4424842773dc4ee4139d1b 

 

V květnu už úkoly ze zeměpisu nebudou, a tak přikládám test. 

https://forms.gle/UUv59xLDnmN1sJFBA 

 

Test vypracuj do 22. 5. 2020. 
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CHEMIE 9. ročník –zadání úkolů na 18.5.-22.5. 
Jana Navrátilová 
E mail pro případnou konzultaci : navratilovaj@zsdolnikounice.cz  

V obou hodinách máte na tento týden zadáno výjimečně trochu víc práce, protože potom do 

přijímacích zkoušek  už chemie zadávána nebude.  Zápisy si pro úsporu času můžete vytisknout a 

nalepit do sešitu.Žáci, kteří nebudou skládat p.zkoušky a nenastoupí do školy prezenčně, si můžou 

učivo rozvolnit.  

 

1. Hodina- Polysacharidy a tuky-str.74-77-pročíst a naučit, zápis z  

http://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html - najděte si  kapitolu sacharidy (březen), rozklikněte 

a napište zápis od polysacharidů. Pak si na té stejné straně rozklikni i kapitolu tuky (lipidy) a 

vše si  vytiskni (nebo opiš) jako zápis do sešitu. 

Prohlédni si tato videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=mYbjJAFT1aE  

https://www.youtube.com/watch?v=m3Sqj9deSdE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cA9okFjrvOc 

https://www.youtube.com/watch?v=uJyTT-Vzwdk 

důležité:https://www.youtube.com/watch?v=lPwhVBDffU                           

https://www.youtube.com/watch?v=2tmS0p1TIiY 

2. Hodina-Proteiny, regulační proteiny- str.78-82 přečíst a naučit.  Enzymy, vitamíny a hormony 

už znáte z přírodopisu z 8. ročníku- zopakovat. Zápis z proteinů najdete na 

http://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html  pod kapitolou tuky (opět v březnu). Stejně tak  i 

zápis z enzymů, vitamínů a hormonů. Prosím o vytištění i těchto kapitol( přesto, že už jste je 

probírali v PŘ) a nalepení do sešitu.  Ať máte učivo 9. ročníku kompletní ( především budoucí 

studenti). Opět se podívejte na patřičná videa : 

https://www.youtube.com/watch?v=jFghUSh_tlM  

https://www.youtube.com/watch?v=KQIfNx-0N5g  

https://www.youtube.com/watch?v=DLH1IhNAOfo 

  

 

Vypracované opakování  kapitoly ze str. 83 mi prosím zašlete nejpozději  do středy 27.5. 

 

 

 

 

mailto:navratilovaj@zsdolnikounice.cz
http://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html
https://www.youtube.com/watch?v=mYbjJAFT1aE
https://www.youtube.com/watch?v=m3Sqj9deSdE
https://www.youtube.com/watch?v=cA9okFjrvOc
https://www.youtube.com/watch?v=uJyTT-Vzwdk
https://www.youtube.com/watch?v=lPwhVBDffU
https://www.youtube.com/watch?v=2tmS0p1TIiY
http://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html
https://www.youtube.com/watch?v=jFghUSh_tlM
https://www.youtube.com/watch?v=KQIfNx-0N5g
https://www.youtube.com/watch?v=DLH1IhNAOfo


Německý jazyk_9_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 18. května do 22. května 2020 

 

WIE KOMME ICH …? uč. str. 45 -   54 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód 503 043 – 503 055 zde najdeš i poslechy z PS, poslechy 

z učebnice nelze v tuto chvíli realizovat, ale k dispozici budou v zadání přepisy poslechu. 

PS str. 43 -   55; slovíčka snadno a rychle s aplikací Word Trainer FRAUS 

 

St_20. Mai 2020, Mittwoch 

 Uč. str. 47 – GRAMMATIK; TIP – zapiš si a pamatuj 

 Uč. str.48 cv.6 – vypracuj dle zadání 

 PS str.46 cv.7 

 

 Pá_22. Mai 2020, Freitag 

 PS str. 46 cv. 8 

 PS 46 cv. 9 

Vypracovanou str. 46 mi ofocenou (oskenovanou) pošli do 26. 5. 2020 na moji 

mailovou adresu: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ 😊 

Pokud si nevíš s něčím rady, kontaktuj mě na e-mailu: svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


9. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 18. do 22. května 

Ze stran 88-91 v učebnici osvojit následující jména a pojmy: 

Klement Gottwald 

Politické procesy 

Milada Horáková 

Antonín Zápotocký 

Antonín Novotný 

ČSSR 

Zapamatovat si rovněž souhrn kapitoly v rámečku na straně 91 dole: 

 

Videa k zopakování: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zemrel-jan-masaryk-10-brezen-1948-

153312 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-prijeti-zakona-o-taborech-nucenych-praci-25-

rijen-1948-152757 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-

cerven-150952 
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https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven-150952
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