
Český jazyk- 9. ročník – Burešová Dagmar 

zadané úkoly pro samostudium od 13. 4. do 17. 4. 2020 
 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte: 

telefon: 546 421 595 

e-mail: buresova@zsdolnikounice.cz 

13. 4. - PO – Velikonoční pondělí 

 

 

 

14. 4. - ÚT – Textová stavba – Souvětí souřadné - využij těchto odkazů k zopakování  

https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-jak-poznat-vetu-hlavni-a-vedlejsi/ 

https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/pravidla-vetne-rozbory/ 

https://www.pravopisne.cz/2012/01/pravidla-prehled-vedlejsich-vet/#souradne-souveti 

Zkus si vypracovat nějaké on-line cvičení.  

 

15. 4. – ST + 16. 4. ČT – PS – str. 58 - 59 cv. 1, 2, 3 

Pro další procvičování můžeš zvolit tento odkaz: https://www.umimecesky.cz/ 

 

 

Dagmar Burešová 

mailto:buresova@zsdolnikounice.cz
https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-jak-poznat-vetu-hlavni-a-vedlejsi/
https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/pravidla-vetne-rozbory/
https://www.pravopisne.cz/2012/01/pravidla-prehled-vedlejsich-vet/#souradne-souveti
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17. 4. – PÁ – SLOH – Rozhovor – učebnice str. 170 – 172 – přečti si všechny zmíněné rozhovory. Poté 

vypracuj dle zadání na str. 171 cv. 1 e). Vše napište na PC a pošlete ke kontrole.  

 

Český jazyk – cvičení 

zadané úkoly pro samostudium od 13. 4. do 17. 4. 2020 
 

16. 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 

nebo využij jiného ze zmíněných odkazů. 

 

 

 

Český jazyk – ověření znalostí - Burešová Dagmar 
PLATÍ PRO VŠECHNY 

Prosím o vyplnění cvičení v PS str. 59 cv. 3 – vyfoť nebo nascanuj a pošli ke kontrole – bude sloužit 

jako podklad ke klasifikaci. Dále odešli str. 171 cv. 1 e).  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dále připomínám!!! 

https://forms.gle/NBZnSnVZZ7pcomw46  + PS str. 28 cv. 6 + str. 30 cv. 1, 2 STÁLE NEMÁTE 

ODEVZDÁNO!!!! 
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9. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz,  

na období od 13. 4. do 17. 4. 2020 

1. hodina – velikonoce 

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví . 

2. hodina – Přímá úměrnost 

Budeme se učit téma „Funkce“. Proto si nejprve zopakujeme přímou úměrnost, která patří k nejjednodušším 

funkcím. 

Podívej se na video. Přímou úměrnost znáš už od 7. třídy a víš, že trojčlenka funguje .  

https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4 

Teď několik termínů, které budeme potřebovat i pro funkce. Opiš si je do sešitu a nauč se je. 

 

 

 U funkcí budeme hodně pracovat s grafy: 

 

Rovnice přímé 

úměrnosti 

Takhle to 

určitě nepiš . 

mailto:hodovska@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4


 Vzpomeň si, osa x je vodorovná, osa y je svislá. Polohu konkrétních bodů určujeme pomocí kolmic 

vedených z bodů na osách x a y. 

 Každá uspořádaná dvojice [x, y] představuje jeden bod soustavy Oxy. V obrázku už jeden bod je, je to 

bod o souřadnicích [1, 10], tedy platí, že x = 1 a y = 10. 

 Dokresli do grafu dalších 9 bodů, které vyčteš z tabulky. Pokud budeš postupovat správně, budou ležet 

na jedné přímce. 

 

 

  



3. hodina – Přímá úměrnost 

Zamysli se, které z příkladů popisují přímou úměrnost. (Některé z nich vůbec nepopisují závislost). Toto řešení 

(může být i s poznámkami nebo dotazy) mi pošli ofocené na můj mail. 

 

 



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

Úkoly na období 13. až 17. dubna 

I nadále opakujeme Unit 15 až 21 

13. 4. – Velikonoční pondělí 

15. 4. – Ne všichni odeslali cvičení v Google Forms, proto i nadále nechávám odkaz, cvičení 

hodnotím. Dodělejte si ho, kdo zatím neodeslal. 

https://forms.gle/zNY2LyQvzC1gYVAA9 

17. 4. – WocaBee 

Navíc jsem znovu zaktivovala WocaBee, v minulém mailu máte k tomu podrobnosti. Někteří 

už se přihlásili, mám radost. Budeme zde opakovat slovní zásobu. Až se všichni přihlásí, 

vytvořím v budoucnu i písemku. 

Pro zpestření výuky zůstává: 

www.jazyky-online.info 
 

Nově pro ty, kdo si rádi hrajete: 

  
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/zNY2LyQvzC1gYVAA9
http://www.jazyky-online.info/
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso


Fyzika 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období 13-17. Dubna 

 

 

V předcházejícím týdnu jste se měli věnovat  planetám zemského typu ( Merkur Venuše Země Mars) 

Pro tento týden se budeme věnovat planetám obřím neboli plynným planetám (Jupiter Saturn Uran 

Neptun. Tvým úkolem je udělat si zápis z přiložené prezentace. O každé planetě si napíšeš alespoň 

základní údaje.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/78504 

 

Tvým hlavním úkolem bude vytvořit prezentaci na téma: Merkur, venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, 

Neptun, hvězdy, černá díra, souhvězdí 

Vyber si jedno z témat 

 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz
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RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz  

13. – 17. 4. 

!!! Upozornění!!! U všech cvičení, která jsou online (Quizlet, Kahoot, online kvízy) si zapisuju vaši 

aktivitu. Kontroluji to vždy v úterý. Tentokrát 7. 4. Nově vidím i vaši aktivitu na Quizletu, oni to 

upgradovali pro tuto situaci. Kdo nesplní, projeví se to v jeho klasifikaci. Pokud s tím má někdo nějaké 

problémy, má tady můj mail, může mi napsat. 

 

15. 4. Středa 

- na Quizletu v lekci Одежда udělat část Learn, Write, Test, Match 

- zahrajeme si Kahoot trochu jinak, použijte následující odkaz, který vás zavede rovnou ke hře, kde 

vyplníte svoje jméno (!!!ne přezdívku) a hrajete. Rozdíl je v tom, že vy na počítači či mobilu vidíte 

zadání, nepotřebujete tedy se dívat na tabuli. Hra je otevřená až do pátku 17. 4. do 14:00 

https://kahoot.it/challenge/0734120?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1586165431313 

- kdyby vám nefungoval link, běžte na kahoot.it a tam zadejte PIN code 0734120 (tak, jak jste zvyklí) 

- po ukončení kvízu vás to vyzve si zkopírovat link (Save this link and come back to see the podium 

once the challenge has finished), pomocí kterého se dostanete na výsledky a uvidíte, jak se dařilo 

vašim spolužákům (výsledky uvidíte až toho 17. 4. ve 14:00)  

 

17. 4. Pátek 

- udělat online kvíz: https://forms.gle/8u9PBx8XDGcbWhyVA 
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Výchova ke zdraví 9.roč 

Lucie Králíková 

kralikova@zsdolnikounice.cz 

období: 13.4 – 17.4 

Zdravím všechny deváťáky. Vzhledem k aktuální situaci se nám hodí následující téma, které bychom měli probrat 

v tomto období. Vašim úkolem bude si text pečlivě přečíst a vypracovat odpovědi na otázky v závěrečném pracovním listu. 

Vypracovaný pracovní list odešlete na můj email. Pracovní list bude ohodnocen známkou. 

 

Mimořádné události 

Jak již z názvu vyplývá, mimořádné události jsou situace závažné, ohrožující životy mnoha lidí. V naší 

zemi hrozí nejčastěji mimořádné události způsobené přírodními živly (povodně) nebo havárií v průmyslové oblasti 

(zamoření látkami uniklými z chemické továrny, výbuch plynu).  

Při vzniku mimořádné události zasahují k tomu určené záchranné složky. Aby jejich práce byla 

smysluplná, je potřeba, aby byla koordinovaná z jednoho místa. Proto jsou tyto složky sdruženy v tzv. 

integrovaném záchranném systému (IZS).  

Základními složkami IZS jsou: 

 hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) 

 jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany 

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

 policie České republiky (PČR) 

Kromě hlavních složek IZS v něm působí ještě ostatní složky. Poskytují pomoc v případě potřeby na vyžádání. 

Jsou to: 

 zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic 

 obecní/městská policie 

 horská služba 

 havarijní, pohotovostní a jiné služby (plynárenské, vodní, elektro…) 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 

 ostatní záchranné sbory (letecká záchranná služba) 

 orgány ochrany veřejného zdraví 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

 záchranný tým Českého červeného kříže 

 zařízení civilní ochrany 

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 

kralikova@zsdolnikounice.cz
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Zásah IZS koordinuje obvykle HZS, jen v případě, že převažuje práce jiné složky IZS, přebírá koordinaci 

tato složka. Pokud velitel zásahu vyhlásí nejvyšší, zvláštní stupeň poplachu, či pokud je o to velitelem zásahu 

požádán, přebírá koordinaci záchranných a likvidačních prací na území kraje hejtman kraje. Pokud 

mimořádná událost přesáhne území České republiky nebo území kraje, přebírá koordinaci záchranných a 

likvidačních prací ministerstvo vnitra. 

Každý občan je povinen dbát na ochranu zdraví svého i ostatních lidí. Je nutné, aby lidé znali telefonní 

čísla tzv. tísňových linek. Jsou to: 

 jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 

 národní tísňová linka Hasičského záchranného sboru České republiky: 150 

 národní tísňová linka zdravotnické záchranné služby: 155 

 národní tísňová linka městské policie: 156 

 národní tísňová linka Policie České republiky: 158 

Obyvatelstvo je o vzniku mimořádné události informováno varovným signálem. Rozhodnutím ministra 

vnitra ČR je od 1. listopadu 2001 zaveden jeden varovný signál na území České republiky. Je to všeobecná 

výstraha. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za 

sebou v tříminutových intervalech (př. chemická havárie, sněhová kalamita, povodeň, živelná pohroma, jaderná 

havárie…) 

Co dělat v případě všeobecné výstrahy:  

 zanechat činnost a okamžitě se ukrýt v nejbližší budově 

 o děti ve škole se postará škola (nevyzvedávat je) 

 řídíte-li auto, zaparkovat a ukrýt se na vhodném místě v budově 

 zavřít okna i dveře a zapnout rádio či televizi 

 

Druhy mimořádných událostí 

 Živelná pohroma -  povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, sopečný výbuch, orkán, tornádo, vichřice, 

extrémní chlad a teplo, pád meteoritu, velký lesní požár, sněhová kalamita, bouřky, přívalové deště, 

epidemie (výskyt infekčního onemocnění, kdy se ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase zvýší 

nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období), pandemie 

(pandemie je rozsáhlá epidemie, která zahrnuje více kontinentů), epizootie (hromadné nákazy zvířat, 

např. ptačí chřipka, BSE, slintavka, kulhavka a další).  
 

 Havárie - havárie v chemickém provozu, radiační havárie, ropná havárie, dopravní nehoda, zřícení domu 

 Ostatní události - teroristický čin, sabotáž, žhářství 

 

V případě, že dojde k mimořádné události, hrozí evakuace obyvatelstva (dočasné přestěhování do náhradních 

prostor po dobu, než odezní nebezpečí). Pro tento případ je nutné si připravit evakuační zavazadlo. Nezapomeňte 

si připravit: 

 osobní léky dle našeho zdravotního stavu 

 doklady, peníze, cennosti, důležité dokumenty (smlouvy, rodné a oddací listy atd.) 

 hygienické a toaletní potřeby 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_hejtman
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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 náhradní oblečení a prádlo, pláštěnka, pokrývka hlavy, přezůvky, náhradní boty 

 deka nebo spací pytel, karimatka 

 baterka, zapalovač nebo sirky 

 přenosné rádio na baterky a baterie k němu (mobil a nabíječku na mobil) 

 trvanlivé potraviny (doporučuje se na tři dny) 

 otvírák na konzervy a na láhve 

 tekutiny (čaj, šťáva, voda) a voda pro nutné osobní použití 

 věci na ukrácení dlouhé chvíle (kniha, společenská hra, karty, hračka pro děti) 

Všechny potřebné věci uložíme nejlépe do batohu nebo sportovní tašky, zavazadlo nezapomeneme označit 

jménem, příjmením, adresou trvalého bydliště a místem, kam se evakuujeme. 

 

Základní úkoly ochrany obyvatel – evakuace a opuštění bytu 

 Uhasit otevřený oheň v topidlech 

 Vypnout elektrické spotřebiče mimo ledničky a mrazáku 

 Uzavřít přívod plynu a vody 

 Ověřit, zda jsou sousedi informováni 

 Dětem vložit do oděvu cedulku se jménem a adresou 

 Kočky a psy vzít s sebou v uzavřených schránkách, exotická nechat doma a zásobit je potravou 

 Vzít evakuační zavazadlo, zamknout byt a na dveře napsat oznámení o opuštění bytu 

 Dostavit se na určené místo 

 Při přesunu nutná improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla (namočený kapesník, 

pláštěnka, brýle, rukavice, holínky…) 

 

Krizové stavy 

 Stav nebezpečí – vyhlašuje hejtman, primátor v situaci, kdy není možné odvrátit ohrožení pomocí IZS 

 Nouzový stav – vyhlašuje vláda ČR při vzniku mimořádné události, která ve velkém rozsahu ohrožuje 

životy 

 Stav ohrožení státu – vyhlašuje Parlament ČR při ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvost a 

demokracie 

 Válečný stav – vyhlašuje Parlament, je-li ČR napadena agresorem nebo při plnění mezinárodních závazků o 

společné obraně proti napadení 

 Výjimečný stav - je stav vyhlašovaný státem například při rozsáhlejším narušování veřejného pořádku v 

zemi. Během tohoto stavu můžou být omezena některá práva, jako je například shromažďovací právo nebo 

svoboda slova.  

 

Vyhlášení nouzového stavu - vláda může nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, zakázat vstup, 

pobyt a pohyb na vymezených místech, rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné 

prostředky k řešení krizové situace či rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace. 

 

Odkaz na aktuální pokyny a opatření vlády k vyhlášenému nouzovému stavu: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ 

 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/


Pracovní list – Mimořádné události  

1. Jaké varování ohlašuje kolísavý tón sirény, který trvá 140 sekund? 

 

2. Co dělat v případě, když uslyšíš varovný signál „všeobecná výstraha“ a řídíš-li právě auto? 

 

 

3. Jaký je rozdíl mezi epidemií a pandemií? 

 

 

4. Napiš alespoň 5 činností, které je potřeba udělat při opuštění bytu, je-li vyhlášena evakuace 

obyvatel. 

 

 

 

 

 

5. Kdo vyhlašuje v ČR „nouzový stav“ při vzniku mimořádné události? 

 

 

6. Napiš alespoň 5 pravidel (nařízení vlády), která platí při současném vyhlášeném nouzovém 

stavu. 

 



Zeměpis 9. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz , období od 13. 4 do 17. 4. 2020  

V učebnici přečíst strany 86 a 87, udělat stručný zápis. 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí, do vyhledavače zadávej základní 

pojmy např. ekologie, ekosystém, … 

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

 

Nakladatelství Nová škola poskytuje  přístup k online učebnicím zdarma -

 https://www.nns.cz/blog/category/novinky/ 

Pokud se zaregistrujete, můžete využívat jejich učebnice (obrázky, videa, …) 

Také v jejich učebnici strana 86 a 87. 

 
 

Pomocí tohoto odkazu by měl být možný přístup do elektronické učebnice i bez registrace: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis9/Zemepis9.mc&pageord=4
3 

 

POZOR! 

 

Na závěr dnešních úkolů krátký test. Test vypracuj do 17. 4. 2020. 

 
https://forms.gle/9f6p9uq2EW3CtD6n7 

 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis
https://www.nns.cz/blog/category/novinky/
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis9/Zemepis9.mc&pageord=43
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis9/Zemepis9.mc&pageord=43
https://forms.gle/9f6p9uq2EW3CtD6n7


CHEMIE 9. ročník –zadání úkolů na 14.-17.dubna  

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

 

Přeji Vám všem radostné Velikonoce. Vzhledem k tomu, že jedna hodina chemie je na 

Velikonoční pondělí, posílám práci jen na středeční ( čtvrteční) hodinu. 

Téma- Karboxylové kyseliny- pročíst v uč. str.61-66, pak si otevřete tento odkaz : 

http://www.jane111.chytrak.cz/Chemie9.html, rozklikněte téma Karboxylové kyseliny, zde 

máte zápis do sešitu ( případně vytisknout a nalepit). 

Vysvětlení látky na  https://www.youtube.com/watch?v=FIHMmejTuVg  

 

Mailem mi pošli pouze odpovědi na následující cvičení, připiš vzorce ( čili 6 názvů patřičných 

kyselin a jejich vzorců): 

Podle následujícího textu poznej, o kterou kyselinu se jedná. 
a) Bílá krystalická látka kyselé chuti používaná jako dochucovací a konzervační prostředek. V 
potravinách je označována kódem E 330. Kyselina ______________________ 
b) Vůně této kyseliny ji prozradí. Ve své molekule obsahuje čtyři uhlíky. Vzniká žluknutím másla. 
Kyselina ______________________ 
c) Je nejrozšířenější organickou kyselinou. Bez ní by nám nechutnal okurkový či rajčatový salát. Je 
velkým pomocníkem při odstraňování vodního kamene např. z varné konvice. Kyselina _________ 
d) Tato kyselina se tvoří se při nedostatečném přísunu kyslíku do svalů (např. při tělesné námaze), 
vzniká tak svalová únava. Kyselina ______________________ 
e) Označuje se kódem E 210, je obsažena např. v hořčici. Má mírně dráždivý účinek. V molekule je 
COOH skupina je vázána na benzenové jádro. Kyselina ______________________ 
f) Nejjednodušší nenasycená karboxylová kyselina, je součástí kapalných olejů. Kyselina __________ 
g) Nejjednodušší dikarboxylová kyselina, která se nachází např. ve špenátu, kapustě. Kyselina ---------

--- 

Odkazy na videa s pokusy na téma karboxylové kyseliny: 

Vlastnosti  

https://www.youtube.com/watch?v=J8pN1zXZYws,https://www.youtube.com/watch?v=wd

cl12KefJQ 

Reakce karb.kys. s Mg    https://www.youtube.com/watch?v=Shcsugopdys 

 

mailto:navratilovaj@zsdolnikounice.cz
http://www.jane111.chytrak.cz/Chemie9.html
https://www.youtube.com/watch?v=FIHMmejTuVg
https://www.youtube.com/watch?v=J8pN1zXZYws
https://www.youtube.com/watch?v=wdcl12KefJQ
https://www.youtube.com/watch?v=wdcl12KefJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Shcsugopdys


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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 13. dubna do 17. dubna 2020 

 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu.  MEINE WOCHE 

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_15. April 2020, Mittwoch 

 PS str. 38 21 d) – napiš do sešitu a přelož 

 PS str. 38 cv. 22 – poslouchej a čti nahlas, www.skolasnadhledem.cz, kód 503 038 

 

Pá_17. April 2020, Freitag 

 PS str. 38 cv. 22 – opakovaně si poslechni na www.skolasnadhledem.cz, kód 503 038 

 a pokračuj cv. 22b) přiřaď nadpis k písmenu A,B,C,D 

 a písemně vypracuj 22 c) 

 

 

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ, PŘÍPADNÉ DOTAZY NA EMAILU: 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
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


9. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 13. do 17. dubna 

Učebnice strana 76 – 81 – přečíst + osvojit si následující pojmy: OSN, norimberský proces, 

železná opona, studená válka, NDR, SRN, NATO, Varšavská smlouva, RVHP 

 


