
Český jazyk - 9. ročník – Burešová Dagmar 

zadané úkoly pro samostudium od 27. 4. do 01. 5. 2020 
 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte:  

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

 

27. 4. – 29. 4. (PO – ST) - Vsuvka  

- Učebnice – str. 135 – 136 – pročíst, udělat si zápis do sešitu dle vlastního uvážení z oranžového 

rámečku 

- Uč. str. 136 cv. 2 

- PS str. 60 cv. 1, 2 – cvičení 1 nafoť a pošli ke kontrole 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZDL1lmScljGhQUahi1_vVyqYxk8kpsoU – základní odkaz k 

videoukázkám pro lepší pochopení , dále můžete vyzkoušet přímou lekci 

https://www.youtube.com/watch?v=OGlXx3R0z7I&list=PLZDL1lmScljGhQUahi1_vVyqYxk8kpsoU&ind

ex=26  z nabízených ukázek 

 

30. 4. – ČT – Sloh a literatura – videa ohledně projevu potřebného při rozhovoru či prezentaci, ráda 

bych se k tomu vrátila při on-line výuce  

https://edu.ceskatelevize.cz/tempo-reci-5e44226fe173fa6cb524abf0 

https://edu.ceskatelevize.cz/hyperkorektnost-ve-vyjadrovani-5e442247e173fa6cb524ab4e 

https://edu.ceskatelevize.cz/vycpavkove-vyrazy-5e442268e173fa6cb524abb8 

 

01. 05. – PÁ – Státní svátek 

 

Český jazyk – cvičení 

zadané úkoly pro samostudium od 27. 4. do 01. 5. 2020 
 

23. 4. - ČT – PS – Testy 2020 – jakýkoliv test si vypracuj přímo do PS, pokud bys potřeboval cokoli ke 

konzultaci, volej nebo piš  Doufám, že se ti daří připravovat se k přijímacím zkouškám pravidelně, 

vše zvládáš v klidu a pohodě.  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/ 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-

literatura 

mailto:buresova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZDL1lmScljGhQUahi1_vVyqYxk8kpsoU
https://www.youtube.com/watch?v=OGlXx3R0z7I&list=PLZDL1lmScljGhQUahi1_vVyqYxk8kpsoU&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=OGlXx3R0z7I&list=PLZDL1lmScljGhQUahi1_vVyqYxk8kpsoU&index=26
https://edu.ceskatelevize.cz/tempo-reci-5e44226fe173fa6cb524abf0
https://edu.ceskatelevize.cz/hyperkorektnost-ve-vyjadrovani-5e442247e173fa6cb524ab4e
https://edu.ceskatelevize.cz/vycpavkove-vyrazy-5e442268e173fa6cb524abb8
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/
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https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura


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

Úkoly na období 27. dubna až 1. května 

27. 4. 

Vyzkoušejte si práci se slovníkem, přeložte text v učebnici na s. 49 – Elizabeth I. Překlad mi posílat 

nemusíte, pak vám zašlu řešení, abyste si porovnali, jak jste si vedli.  

29. 4. 

Ve Wocabee máte další balík, někteří jsou pořád pozadu. Chystám se utvořit písemku, která se spustí 

v nastaveném termínu. Dám vám včas vědět. Zatím procvičujte. 

1. 5. 

Státní svátek 

NEZAPOMEŇTE POSLAT TEN PŘEDCHOZÍ TEST!!! z MINULÉHO zadání. Slouží mi jako 

podklad k hodnocení. 

DOBROVOLNÉ: 

Podívejte se na toto video, odkazy, o nichž hovoří, máte níže. Zvažte, zda něco nevyužijete dle svého výběru. 

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… 🙂 

 

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


3. Learn English TV – Voice of America 

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. 

http://learningenglish.voanews.com/z/3613
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
https://www.youtube.com/watch?v=DPmtnb8NBog
https://youtu.be/DPmtnb8NBog
https://youtu.be/UgbWPl-cGeQ
https://www.youtube.com/channel/UCXgo3fOqIN1JE6w_tD4KeLA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYSWqTrWP2jyqWIdjsATbrb11uN_BMrF


9.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 27. 4. – 1. 5. 2020 

 

27. 4. – téma: Ekologie a životní prostředí 

 uč. str. 81 - 82 – přečíst 

 udělat si zápis do sešitu 
 
Zápis 
nadpis: Ekologie a životní prostředí 
ekologie – věda, která se zabývá vztahy organismů k okolnímu prostředí a vzájemnými vztahy 
mezi organismy  
ekosystém - soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny 
výměnou látek, tokem energie a které se vzájemně ovlivňují  
V ekosystému musí být zastoupeny 3 základní skupiny organismů: 

1. producenti 
2. konzumenti – konzumenti I. řádu (býložravci), konzumenti II. řádu (masožravci) 
3. reducenti (rozkladači) 

Mezi živou a neživou přírodou probíhá neustálý koloběh látek a tok energie.  
 
V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se obrať na můj e-mail. 
 



9.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

27. 4. – 1. 5. 

 

Středa 29. 4. 

- zadání si buď vytiskni, nalep do sešitu a podtrhni zadané věty, v případě, že nemáš tiskárnu vypiš 

věty do sešitu 

 

 

 

- přečti si následující tři odstavce a jeden přelož do čj do sešitu (každý má zadáno, který odstavec 

přeloží do sešitu) – pracuj s online slovníkem  

- Алексей (Audy, Procházková, Vrabec, Kadaňka,) 

-  Лариса (Hodovská, Kuskevych, Špalek) 

- Дима (Schoř, Vojtěchová, Beran, Kolmačka) 

- překlad do čj mi pošli na mail nebo na messenger do pátku 1. 5. do 14:00 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz


 

 

Pátek 1. 5.  

Státní svátek 



Zeměpis – 9. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz , období od 27. 4 do 1. 5. 2020  

Dobrý den, úkoly do zeměpisu se zadávají každý druhý týden, a tak musíme zrychlit. 

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

svůj. Učebnice strana 90 až 99. U jednotlivých přírodních zdrojů doporučuji doplnit příklady.  

 

 

Lidé a životní prostředí, přírodní zdroje 

Ekumena – trvale osídlená krajina. 

Lidé ovlivňují své životní prostředí – přímé vlivy 

          – nepřímé vlivy 

Přírodní zdroje – zdroje látek 

  – zdroje energií 

  – zdroje živé přírody 

Rozlišujeme přírodní zdroje – nevyčerpatelné 

          – vyčerpatelné obnovitelné 

          – vyčerpatelné neobnovitelné 

Lidská společnost se bez využití přírodních zdrojů neobejde, je však  

nutné tyto zdroje chránit. Před nadměrným využíváním, znečištěním, 

zničením, apod.. 

Ohroženy jsou především: 

lesy – nadměrná těžba, vypalování, škůdci, … 

voda – znečištění, úbytek vody v krajině, … 

půdy – eroze, snižování úrodnosti, … 

ovzduší – znečištění (exhalace),… 

 

 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí. 

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

 

 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis


 

 

CHEMIE 9. ročník –zadání úkolů na 27.4.-1.5. 
Jana Navrátilová 
E mail pro případnou konzultaci : navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

 

1.hodina- Soli karboxylových kyselin a estery karboxylových kyselin- uč. str. 66 

a 67. Pozorně pročtěte články v učebnici, zápis si opište z 

http://www.jane111.chytrak.cz/Chemie9.html- ( najděte -konec února- kapitolu estery, 

esterifikace a soli karboxylových kyselin). Pusťte si videa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBltVCuw9A4  

            https://www.youtube.com/watch?v=LePLodH-Jkk – názvosloví esterů 

           https://www.youtube.com/watch?v=6dnTzSy38DM 

 

 

2. hodina-Opakování kapitoly- podle učebnice str.68. Potom odpovězte na otázky v testu a 

pošlete mi je ( klidně jen odpovědi, nemusíte nic kopírovat, ani skenovat) 

 

  

Test- 9. ročník 

 

1. Mezi deriváty, označované jako kyslíkaté patří – zakroužkuj: 

 a) aldehydy     d) alkoholy 

 b) halogenderiváty    e) ketony 

 c) karboxylové kyseliny   f)  areny 

 

2.  Doplň správně trojici název derivátu – koncovka – charakteristická skupina: 

 a)  karboxylové kyseliny  - .............................. - ................................ 

 b)  .................................  -      - al         -   ............................................ 

  c)  ..................................  - ..................................... -         - OH 

 

http://www.jane111.chytrak.cz/Chemie9.html-
https://www.youtube.com/watch?v=ZBltVCuw9A4
https://www.youtube.com/watch?v=LePLodH-Jkk
https://www.youtube.com/watch?v=6dnTzSy38DM


3. Spoj  různá chemické označení téže látky  a charakteristickou vlastnost nebo 

výskyt( přiřaď pojmy z 1. ,2. a 3. sloupce)     

                         

      kys. mravenčí    propanon      8% 

k dochucování jídel 

      líh                        kys. ethanová              k výrobě 

pevného lihu 

      ethanal     kys. methanová     

rozpouštědlo 

      glycerol     propan- 1,2,3-triol     kosmetika 

(krémy) 

      aceton     ethanal      

alkoholické nápoje 

     kyselina octová               metanol                            konzervační 

prostředek preparátů 

     metylalkohol                                        etanol                                         výskyt v 

kopřivách  

 

5. Napiš vzorce těchto látek: 

a)etanol           b) fenol          c)aceton       d)kyselina octová       e)kyselina benzoová 

 

6.  Vysvětli pojem, napiš, co o něm víš: 

     Nasycené kyseliny – 

 

 

    Deriváty uhlovodíků  – 

 

 

    Esterifikace – (uveď i příklad reakce) 

 

 



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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 27. dubna do 1. května 2020 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód  503 031 – 503 042 zde najdeš i poslechy z PS, poslechy 

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

https://www.umimenemecky.cz/ 

PS str. 41 - 42; slovíčka snadno a rychle s aplikací WordTrainer FRAUS                         

Nezapomeň procvičovat: 

 https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet-slovesa-sein-haben-praeteritum-1-uroven/36 

St_29. April 2020, Mittwoch 

 PS str.40  

 Vypracovanou str. 40 v PS vyfoť a pošli na moji mailovou adresu do 4.5.2020. 

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ 😊 

 

Pá_1. Mai 2020, Freitag 

  

Der Erste Mai wird als Tag der Arbeit, Tag der Arbeiterbewegung, Internationaler Kampftag 

der Arbeiterklasse oder auch als Maifeiertag bezeichnet. Er ist in Deutschland, 

Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Belgien, Teilen der Schweiz und in vielen anderen 

Staaten ein gesetzlicher Feiertag. 

Ich wünsche euch einen richtig wunderschönen Tag 

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY NA MAILU: svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimenemecky.cz/
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet-slovesa-sein-haben-praeteritum-1-uroven/36
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


9. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 27. do 30. dubna 
 

Vyplnit test - https://forms.gle/Q2rhrbDjLkwR3zHL6 

  

 

https://forms.gle/Q2rhrbDjLkwR3zHL6


 
 
 

Fyzika 9. Ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období: 27.4-1-5.2020 

Připomínám, že před dvěma týdny jsem vám zadala úkol vytvořit prezentaci. Kdo ještě prezentaci 

neposlal učiň tak do konce tohoto týdne. 

 

Vracíme se zpět k optice. Tentokrát vypracuješ pracovní list a pošleš mi ho vyplněný do neděle 

3.5.2020 Uvidíme co si ještě pamatuješ. 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz


 
 
 

 



 
 
 

 


