
Český jazyk – 9. ročník – Burešová Dagmar 

Zadané úkoly pro domácí studium od 11. 5. do 15. 5. 2020 
 

 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte:  

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

 

 

 

 

Milí deváťáci,  

čas neúprosně běží a přijímací zkoušky se nezadržitelně blíží. Ráda bych tedy využila posledních 

týdnů těsně před nimi především pro zopakování důležitého učiva. Protože všichni dobře víme, že 

nejslabším článkem při přijímačkách se zdá porozumění textu. Připravila jsem si pro Vás pro tento 

týden především úkoly právě na tuto bolístku. Snad se vám vše podaří v pohodě.  

 

11. 5. – 15. 5. (PO – PÁ) – Porozumění textu 

Čítanka – str. 133 – 137 

- přečti si důkladně celý text 

- napiš stručný obsah ke každému odstavci 

- vysvětli všech 7 přikázání 

- vyhledej, které dílo Karla Čapka je nejblíže přečtenému dílu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek, můžeš vyhledat i pomocí jiných stránek, 

pošli mi jejich případný odkaz, ať vím, kde jsi hledal/a 

 

mailto:buresova@zsdolnikounice.cz
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9. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, na období od 11. 5. do15. 5. 2020 

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

1. až 4. hodina – Dnes se zaměříme na to, abyste se naučili číst z grafů definiční obor a obor hodnot 

funkce. 

Grafické znázornění funkcí má význam tehdy, 

když chceme mít celkovou představu o průběhu 

funkce. 

Funkci f s definičním oborem D obecně 

zapisujeme: 

y = f(x), x ∊ D 

Funkce přiřazuje každé nezávisle proměnné x (z 

definičního oboru) jedinou hodnotu závisle 

proměnné y (zvanou funkční hodnota). 

Je-li definičním oborem funkce konečná 

množina čísel, je také graf této funkce konečná 

množina bodů. Graf má tolik bodů, kolik je prvků 

v množině D. 

 Např. : 

 jednotlivá měření Jarmily nebo 

 nákup rohlíků po 2 Kč (nemohu si koupit půl 

rohlíku) 

Zápis: x ∊ {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17} 

Co když ale termograf provádí měření neustále (i 

ve zlomcích minut). Nebo co když půjdu nakoupit 

benzín k pumpě? Mohu koupit jakékoli množství, 

třeba 3,5 litru nebo 10,58 litru. Pak používáme 

zápis množiny pomocí intervalu: 

Zápis: x ∊ 〈10; 17〉 

(Tedy naměřená teplota byla nejméně 10°C 

a nejvíce 17°C, jinak se pohybovala někde mezi 

těmito hraničními body.) 

Obor hodnot H vyhledáváme podobně, jen na svislé ose y. (Jsou to například příslušné naměřené 

teploty nebo cena, kterou zaplatíme za určité množství rohlíků nebo benzínu) 

mailto:hodovska@zsdolnikounice.cz


Doporučuji vám ke shlédnutí tato videa: 

K čemu je dobrý definiční obor: 

https://www.youtube.com/watch?v=mN9R_gu3I4E&list=TLPQMDIwNTIwMjCHMniZdD0a8A&index=1 

ale jen asi 4 a půl minuty, pak už jde o učivo pro SŠ. 

 

Vysvětlení zápisu pomocí intervalů: 

https://www.youtube.com/watch?v=gtZ5DbWtjQk 

 

Shrnutí celé problematiky definičního oboru a oboru hodnot i s řešenými příklady: 

https://www.youtube.com/watch?v=I0FMRs9J1gY 

Je to tu docela dobře vysvětlené, a také budete vědět, kam se podívat, až to s vámi budou opakovat na 

SŠ. 

Ode mne k tomu trocha teorie: 

        

https://www.youtube.com/watch?v=mN9R_gu3I4E&list=TLPQMDIwNTIwMjCHMniZdD0a8A&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gtZ5DbWtjQk
https://www.youtube.com/watch?v=I0FMRs9J1gY


Příklady na procvičení:   (zapřemýšlej a pak se podívej na řešení na konci) 

 

                

   

 



Matematika cvičení (5. hodina) – jen k přijímačkám 

 

Zapiš jako výraz (nezapomeň, že můžeš použít závorky) a vypočítej jeho hodnotu. Řešení mi 

pošli do 17. 5. 

 

Jméno: 

1. Trojnásobek součtu čísel 10 a 2 

2. Rozdíl čísla 7 a trojnásobku čísla –5 

3. Druhá mocnina součtu čísel 6 a 8 

4. Rozdíl druhých odmocnin čísel 4 a 81 

5. Trojnásobek čísla +7 zmenšený o –20 

6. Dvojnásobek čísla –9 zmenšený o pětinásobek –4 

7. Druhá odmocnina ze součinu čísel 20 a 5 

8. Čtyřnásobek rozdílu čísel –9 a –3 

9. Polovina součtu čísel 5 a –15 

10. Podíl dvojnásobku čísla nula a čtyřnásobku čísla 8 

 

Řešení cvičení:  

1. aC, bA, cB 

2. A 

3. B 

4. B 



příklad A) D = 

H = 

příklad B) D = 

H = 

příklad C) D = 

H = 

příklad D) D = 

H = 

 

9. ročník – matematika – ověření, Eva Hodovská, na období od 11. 5. do 15. 5. 2020 

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

 

 

Jméno: .......................................... 

Určete definiční obor D a obor hodnot H funkce y = f(x) dané tímto grafem: 

A) 

B) 

C) 

D) 

mailto:hodovska@zsdolnikounice.cz


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

Úkoly na období 11. května až 15. května 

11. 5., 13. 5. i 15. 5.  

Nechávám vám 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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=NGiBf8JDavE
https://www.youtube.com/channel/UCAOtE1V7Ots4DjM8JLlrYgg
http://learningenglish.voanews.com/z/3613
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. 

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


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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 11. května do 15. 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_13. Mai 2020, Mittwoch 

 Uč. str. 45 –   46 cv.1 a) jelikož je poslech totožný s tištěným textem, tak to zvládni 

bez poslouchání, zapiš si do sešitu 

 46   -   47 cv.1 b) – v případě že najdeš chybu, tak si poznač do sešitu, řešení bude 

následovat v příštím týdnu 

 

 Pá_15. Mai 2020, Freitag 

 PS str.43 cv.1 

 PS str.44 cv.4a), https://www.skolasnadhledem.cz/game/3908 

 PS str.45 cv. 4b) https://www.skolasnadhledem.cz/game/3908 

 PS str.45 cv.6 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3908 

Následně si doplněné texty přečti nahlas, můžeš i opakovaně.  

  

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/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3908
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3908
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3908
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Fyzika 9. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 11.-15. května 2020 

 

Děkuji všem, co mi již poslali prezentaci a také vyplněný pracovní list.  

Už víme, že se světlo může odrážet a dnes si řekneme něco o tom, jak se světlo může také lámat. 

 

LOM SVĚTLA
V klidné vodní hladině se můžeme 

vidět jako v zrcadle (odraz 
světla),

Podíváme-li se pozorně, vidíme i 
kameny nebo ryby pod vodou 
(lom světla),

Pokud zkusíte sáhnout pod vodu 
pro kámen na dně, je to obtížné, 
zdá se nám blíže hladině, než ve 
skutečnosti je (lom světla)

Nechme dopadat paprsek světla na hladinu vody v 
nádobce.

Část světla se odrazí, část projde do vody a přitom 
změní svůj směr, láme se:

Lom ke kolmici:

Světlo prochází ze 
vzduchu do vody (z 
prostředí opticky 
řidšího do prostředí 
opticky hustšího)

>

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz


Průchod světla ze vzduchu do skla – opět 
lom ke kolmici:

Opět jde o lom ke 
kolmici,

Světelný paprsek se šíří z 
prostředí opticky řidšího 
do prostředí opticky 
hustšího.

vzduch

sklo

>

 

Lom od kolmice:

Paprsek dopadá ze skla do 
vzduchu, nebo z vody do 
vzduchu,

Světelný paprsek se šíří z 
prostředí opticky hustšího 
do prostředí opticky řidšího.

<

 



Lom nenastává:

Při kolmém dopadu 
paprsku na rozhraní 
dvou prostředí se 
paprsek neláme, 
paprsek nezmění 
svůj směr.

sklo

vzduchv
oda

 

Mezní úhel =42 

úhel, při kterém nastane 
lom do rozhraní, 
nazýváme mezní úhel,

Pro rozhraní sklo –
vzduch je tento úhel 
asi 42 ,

Pokud je úhel větší 

než 42  , nastává 
odraz.

sklo

vzduch

=42  

=90  

 



Světlovody:

 úplný odraz se využívá v 
takzvaných světlovodech,

 jsou to průsvitná skleněná 
nebo plastová vlákna,

 světlo, které vstoupí pod 
vhodným úhlem do světlovodu, 
zůstává díky úplnému odrazu 
na jeho stěnách stále uvnitř a 
vystoupí z něj až na konci 
vlákna

Využití v lékařství k zobrazení 
některých vnitřních orgánů pomocí 
svazku tenkých světlovodných 
vláken.

 

 Komu nestačil můj výklad, může si také přečíst článek v učebnici na str. 104- 109 

Do sešitu zápis z učebnice na straně 107 + si k tomu dokresli obrázky. 

 

Ještě přikládám pár pokusů na lom světla, některé si můžete také zkusit 

https://www.youtube.com/watch?v=K5FIaVKA-6k 

https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY 

https://www.youtube.com/watch?v=K5FIaVKA-6k
https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY


Přírodopis 9. B  
Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz  
11. 5. – 15. 5. 2020 

 Téma neživé složky prostředí, podle učebnice na str. 83 – 85 vypracovat zápis podle osnovy 

 Vypracovat a emailem poslat úkoly na přemýšlení o ekologické valenci 

 Termín odevzdání je do středy 13. 5. do 24:00 
 Úkol není zaměřen na opakování naučeného, ale na vaši schopnost zpracovat nové informace a umět je 

použít. V případě nejasností, nabízím konzultaci přes zoom na středu. Kdo bude potřebovat, napište mi na 
email. 

 
Otázky k vypracování zápisu 
Neživé složky prostředí (abiotické podmínky)  

1. Co patří mezi základní abiotické podmínky? 

Světlo (str. 83 – 84) 

1. Které dvě části slunečního záření vnímáme? 
2. Co jsou to biorytmy? 
3. Na čem biorytmy závisí? 
4. Uveď 3 příklady biorytmů. 

Teplo (str. 85) 

1. Co je to teplotní valence (ekologická valence – zaměřená na teplotu)? 
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Vypracovat a do středy 13. 5. do 24:00 poslat na: raus@zsdolnikounice.cz 

 

 

 



Zeměpis – 9. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz , období od 11. 5. do 15. 5. 2020  

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

svůj. Učebnice strana 100 až 107.  

Životní prostředí lidské společnosti 

Rozlišujeme prostředí venkovské a městské. 

Urbanizace – proces stěhování obyvatelstva do měst. 

Soustředění obyvatel přináší problémy, např. : 

- zhoršená kvalita ovzduší 

- nedostatek kvalitní pitné vody 

- problémy s odpady 

Ve vyspělých zemích vzniká proces opačný urbanizaci, stěhování 

obyvatel na venkov. 

Lidé ovlivňují své prostředí a to zpětně působí na lidstvo. 

Objevují se nemoci, jejichž příčinou je zhoršené životní prostředí  

a nezdravý životní styl, tzv. civilizační nemoci. Příklad civilizačních 

nemocí: (doplň) 

 

Typickými nemocemi z narušeného prostředí jsou alergické nemoci. 

Příklad alergie na: (doplň) 

 

Některé nemoci jsou spjaté s výjimečnými faktory přírodního prostředí, 

hlavně s podnebím, např. tropické nemoci – malárie, spavá nemoc, … 

Především v hustěji zalidněných oblastech se rychle šíří nakažlivé  

neboli infekční nemoci. 

Epidemie – představuje větší nahromadění výskytů onemocnění. V minulosti  

např. epidemie moru nebo cholery. 

Pandemie – epidemie extrémně velkého rozsahu zasahující většinu světa. 

Příkladem je onemocnění Covid-19 způsobované novým koronavirem. 

Tato nemoc v současné době způsobuje nemalé problémy ve většině zemí 

světa (a ještě způsobovat bude). 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí. 

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

https://edu.ceskatelevize.cz/100-let-od-pandemie-spanelske-chripky-5e441f69d76ace2c451de433 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis
https://edu.ceskatelevize.cz/100-let-od-pandemie-spanelske-chripky-5e441f69d76ace2c451de433


 

 
 
 
 
 
 
CHEMIE 9. ročník –zadání úkolů na 11.5.-15.5. 

Jana Navrátilová 
E mail pro případnou konzultaci : navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

 

1.hodina- Přírodní látky- str. 69 a 70 pročíst + napsat zápis( nadpis a zelené rámečky ze 

str. 69, podle str. 70 rozdělit a vysvětlit makro a mikrobiogenní prvky).  

https://www.youtube.com/watch?v=rbhc7zLCxJk  

 

2. hodina- Sacharidy- mono a disacharidy- uč. 71-74 přečíst, zápis podle 

https://jane111.chytrak.cz/Ch9/18.sacharidy.pdf -vše po polysacharidy. Podívej se na tato videa:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rbhc7zLCxJk – část, týkající se sacharidů 

https://www.youtube.com/watch?v=hxVJaV19L8Y 

 pokusy- https://www.youtube.com/watch?v=4_StVLV18B4 ,   

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

mailto:navratilovaj@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=rbhc7zLCxJk
https://jane111.chytrak.cz/Ch9/18.sacharidy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rbhc7zLCxJk
https://www.youtube.com/watch?v=hxVJaV19L8Y
https://www.youtube.com/watch?v=4_StVLV18B4
https://www.youtube.com/watch?v=UzjoDYtWJTk


9. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 11. do 15. května 

1. hodina – přečíst kapitolu z poválečného Československa – strany 84-87, znát informace uvedené 

v souhrnu na straně 87 dole: 

 

2. hodina – videa k látce: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-

150912 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-

unor-151467 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-150912
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-150912
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor-151467
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor-151467

