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9. B 

 

TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 19. 10. – 25. 10. 
 

Třídní učitel:   Mgr. Markéta Lyková,   markalykova@centrum.cz  

Sdělení třídního učitele: 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

týdenní plány znáte již z jarních měsíců, není snad třeba nic vysvětlovat. Připomínám, že forma distanční výuky je 

uzákoněna jako povinné vzdělávání, nelze je tedy ignorovat a je třeba plán důsledně splnit. Veškerou domácí přípravu si 

budu pečlivě evidovat a případně také práci hodnotit. Vždy vám přesně napíšu, co bych chtěla známkovat a jak to máte 

vypracovat, abychom pak nemuseli řešit nějaká nedorozumění. Buďte fér, pokud se na učení vykašlete, ošidíte hlavně 

sami sebe a nahromaděné resty už pak třeba nezvládnete. 

Pokud budete nemocní, vyžaduji omluvenku od rodičů (stačí mailem), že nemůžete zrovna fungovat – přesný důvod a 

datum, od kdy do kdy jste „nepoužitelní“. Nezapomeňte také mít písemně v žákovské knížce veškeré omluvenky, budou 

se po návratu do školy kontrolovat. 

Teď dobrá zpráva – celý týden od 26. 10. máte podzimní prázdniny a žádný plán učení vám tedy zadávat nebudeme. Tak 

si odpočiňte, všem vám přeji, abyste si volné dny užili, jak nejlépe to půjde. 

Věnujte, prosím, pozornost také přiloženému úkolu do VO, který zařazuji na přání p. uč. Karešové. 

Nemáte to lehké, ale to nemá v současné situaci nikdo. Nezbývá než věřit, že vše opět zvládneme a sejdeme se co nejdřív 

při klasické výuce ve škole.                            Vaše třídní M. Lyková                                                                                                  

 

Český jazyk:   Mgr. Markéta Lyková, markalykova@centrum.cz  

Skončili jsme v učebnici na str. 77. Pokračujeme na str. 78 Přehled rozvíjejících větných 

členů – žlutá tabulka (neděste se a zaměřte se pouze na poslední sloupeček). Je to opakování o 

větných členech, to už umíte. Profrčte si některá cvičení na následujících stránkách, nemělo by vám 

to dělat žádné problémy. 

vynechejte str. 79/2, 3 a str. 81/7 

ústně si udělejte str. 80/4, 5  str. 81/6, 8  str. 82/9, 10 

písemně do úkolového sešitu str. 83/11 – stačí 6 řádků (končí slovem . . .  atletka) 

Nejprve si samozřejmě prostudujte žlutá pole s vysvětlením rozdílu mezi přívlastkem postupně 

rozvíjejícím a několikanásobným. Není to nic nového, měli byste si to ale zopakovat a ujasnit. Proto 

také děláte ten písemný úkol, který mi pošlete vyfocený na mail. Termín odevzdání je neděle 25. 

10. do 12:00 hodin. 

Dobrovolný úkol – za jedničku! str. 83 dole Pro bystré hlavy. Je to už úkol na úrovni olympiády z ČJ. 

Pokud mi pošlete správné řešení, máte jedničku zaručenou. A nikomu neraďte, ať si na to každý 

přijde poctivě sám . 

Studenti (na přijímačky) – cvičebnice str. 11 – 15 Pravopis – POCTIVĚ! Klíč k řešení máte. 

mailto:ilonakozubova@seznam.cz
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Anglický jazyk:   Ing. Magdalena Nemeškalová, zsjav.nem@seznam.cz  

Hello everyone! This is your English homework for the next week. Email me photos 
of your finished work (zsjav.nem@seznam.cz) by the end of the week (23rd 
October). Enjoy your days at home and stay healthy! M. Nemeškalová 

1)      Dokončete lekci 8 v pracovním sešitě (strany 54 a 55). 
2)      Pečlivě si přečtěte strany 92 a 93 v učebnici a udělejte si z nich zápis do sešitu, 
nadpis GERUNDIUM. 
3)     Naučte se slovíčka lekce 9 (str. 92, po návratu do školy budou v testu) – vyberte 
si 6 slovíček a použijte je ve větách. Ty zapište do sešitu. 
4)      Ve středu se přihlaste na konverzaci do ZOOMu 

POZVÁNKA: English with Andy 9. B v aplikaci ZOOM 

Čas: 21. 10. 2020 v 14:00 hodin 

https://us04web.zoom.us/j/77476230010?pwd=NG9SREh0SlhQZW01MjQxS1FERWgzdz09 

Meeting ID: 774 7623 0010 

Passcode: sxi2S2 

 

Matematika: Mgr. Alena Hořavová, a.horavova@seznam.cz 

V úterý 13. 10. jsem vám zadala řešení rovnic z učebnice. Vše řešte do cvičných sešitů. Nic nemusíte posílat. Po návratu 
do školy vše zkontroluji a nachystám z nich další kontrolní práci na rovnice. V příloze máte zadání slovních úloh, řešených 
pomocí rovnic. Jsou podobné jako ukázkové úlohy, které jsme řešili ve škole a máte je ve školním sešitu. U šesti příkladů 
máte pro kontrolu výsledky. Postup při řešení slovních úkolů posílejte na mou adresu do pátku 23. 10. 2020. 
První skupinu opět nabádám, aby počítali ze cvičebnic, které máte doma. 
                                                                                                                           Alena Hořavová 
Zadání je vloženo za tabulkou. 
 

Německý jazyk : Mgr. Saskia Rydlová, saskia.rydlová@seznam.cz 

1) do školního sešitu opsat otázky z učebnice str. 10 / cv. 4, pod to český překlad těchto otázek a připojit správnou 
odpověď z nabídky 
2) v učebnici na str. 12 si přečíst cv. 1 (tři příběhy: Laury, Floriana a Mii); poté podle nich napsat podobně vyprávění o 
sobě a svém domově, opět do školního sešitu (minimálně 7 vět) 
 
V případě dotazů jsem k dispozici na mailu: saskia.rydlova@seznam.cz 
 
Pozn. Druhý úkol si oznámkuji :-) (Pokud mi ho bude chtít někdo poslat dříve např. ofocený, může), zbytek si opravím 
doufejme po 2. 11. .... 

 

Dějepis:   Mgr. Ilona Uhlířová, ilonakozubova@seznam.cz 

Už v jarních týdenních plánech jsme se společně věnovali tématu NÁRODNÍHO OBROZENÍ. Proto 
předpokládám, že alespoň trošku víte, o čem je řeč, a že vám tak díky tomu půjde dnešní práce opravdu 
od ruky. Zopakujme si tedy toto téma interaktivním pracovním listem, který vám zároveň poslouží jako 
zápis v sešitě, toto téma. 
 
1) Než se vrhnete do samotné práce v pracovním listě, můžete se na období národního obrození naladit 
následujícími videi s Českým lvem. Určitě pomohou i se zadanými úkoly.  

        NÁRODNÍ OBROZENÍ, jak to bylo? - https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok 

        NÁRODNÍ OBROZNÍ, LITERATURA a DIVADLO - https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ 

        RUKOPISY - https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8 
  
2) Nyní už se můžete pustit do PRACOVNÍHO LISTU, který je v příloze. Ten si posléze nalepte do sešitu 
!!! 
 

mailto:ilonakozubova@seznam.cz
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https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ
https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8


strana 3 z 9 

Splněnou práci z tohoto týdenního plánu - VYPRACOVANÝ PRACOVNÍ LIST, mi posílejte na email 
buď vyfocený (vypracovaný rukou), nebo elektronicky jako přílohu (vypracovaný na pc). Dle kvality 

vypracování vám za něj udělím známku (samostatná práce).   Odevzdávejte nejpozději do pátku 23. 
10. 2020 do 12.00 hod. 

Kdo nemá možnost odevzdat práci na můj mail, může mi ji zanechat v papírové formě ve škole 
nejpozději do čtvrtku 22. 10. 2020. 

 
NEZAPOMEŇTE, ŽE SPLNIT ZADANOU PRÁCI JE POVINNÉ JAKO PŘI BĚŽNÉ VÝUCE! 

Kdo práci neodevzdá a nebude omluven u své třídní p. učitelky, bude hodnocen 
následovně  nesplněno (= 5). 

  
Případné dotazy zasílejte na adresu ilonakozubova@seznam.cz 

 

Fyzika:   Ing. Veronika Králová, KralovaV@seznam.cz    

Milí žáci, vše prosím přepisujte do svých sešitů. Pracujte s učebnicí či internetem. Splněný úkol vždy 

vyfoťte a pošlete na můj email vždy do pátku do 12 hodin (nyní tedy do 23. 10. do 12 hodin). Pokud 

se stane, že do té doby nebudete z nějakého důvodu schopni úkol splnit, žádám omluvu a   vysvětlení 

důvodu. Pokud se neomluvíte, tak pozdní odevzdání úkolu neakceptuji a budu to brát jako neplnění 

školních povinností (tudíž to může negativně ovlivnit známku na vysvědčení). Věřím, že vše bude 

fungovat. Při jakýchkoli nejasnostech mi můžete napsat na email. 

Zvuk, zdroje a druhy zvuku – odpověz na tyto otázky, některé odpovědi nebudeš znát, proto 

využij učebnici nebo internet. 

1. Co je to akustika? 

2. Co je to zdroj zvuku? Jak dělíme zvuky podle způsobu kmitání zdroje?  

3. Co je to frekvence neboli kmitočet? Jak s frekvencí souvisí výška tónu? 

4. Ultrazvuk - sluchem ho nevnímáme, je slyšitelný ale pro řadu živočichů, např.: 

5. Vysvětli, jak se ultrazvuk využívá při: 

- echolokaci 

- lékařství 

- defektoskopii 

- sterilizace 

- čištění bazénů, brýlí, mincí Kde ještě se můžeme s ultrazvukem setkat? 

6. Infrazvuk - používají ho k dorozumívání některá zvířata, např.: 

7. Pro lidi je infrazvuk neslyšitelný, avšak při frekvenci blízké tlukotu srdce je nebezpečný. Jak? Co 

může způsobit? 

8. Vysvětli, jak se infrazvuk používá: 

- ve vojenství 

- u seismografů 

9. Co je zdrojem infrazvuku?  
 

Přírodopis:   Mgr. Irena Karešová, irena.karesova@seznam.cz   

Milí žáci, 

na úkolech z Př jsme domluveni ještě ze školy takto: 

1) poslat na můj mail JÍDELNÍČEK do 23.10. 2020 
2) pojmy (připojím k textu) – zatím platí donést do školy 6.11.2020 
3) opakování smyslové soustavy – hned po příchodu do školy 

mailto:ilonakozubova@seznam.cz
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Nové učivo je vloženo na konci tabulky. 

Zeměpis:   Mgr. Alena Hořavová, a.horavova@seznam.cz 

V úterý 13. 10. 2020 jsem vám rozdala pracovní listy, které máte pomocí učebnice a internetu vyplnit. Po návratu do školy 
je zkontrolujeme. Nezapomeňte, že i z těchto pracovních listů budou otázky v písemkách. 
Psali jsme písemku " Praha". Dopadla celkem dobře, ale spíše byly dvojky. Po návratu do školy si hned první hodinu 
napíšeme opět " patnácku". Projděte si znovu učivo vodstvo ČR a Praha. 
Nic posílat nemusíte. V případě nejasností napište na můj email. 
                                                                                                                               Alena Hořavová 

 

 

Chemie:   Ing. Veronika Králová, KralovaV@seznam.cz,    

Milí žáci, vše prosím přepisujte do svých sešitů. Pracujte s učebnicí či internetem. Splněný úkol vždy 

vyfoťte a pošlete na můj email vždy do pátku do 12 hodin (nyní tedy do 23.10. do 12 hodin). Pokud 

se stane, že do té doby nebudete z nějakého důvodu schopni úkol splnit, žádám omluvu a o  vysvětlení 

důvodu. Pokud se neomluvíte, tak pozdní odevzdání úkolu neakceptuji a budu to brát jako neplnění 

školních povinností (tudíž to může negativně ovlivnit známku na vysvědčení). Věřím, že vše bude 

fungovat. Při jakýchkoli nejasnostech mi můžete napsat na email. 

19.10.2020 

Sulfidy 

-jsou dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem, ve kterých má síra oxidační číslo (-II). Jsou 

obdobou oxidů, namísto kyslíku obsahují síru. Tudíž tvorba názvu nebo vzorečku je stejná jako u 

oxidů. 

Zapamatuj si tyto významné sulfidy 

Sulfid olovnatý (galenit) PbS a sulfid zinečnatý (sfalerit) ZnS se v přírodě vyskytují jako nerosty a 

jsou surovinami pro výrobu olova a zinku. 

Napiš vzorce těchto sulfidů: 

sulfid draselný  

sulfid zinečnatý  

sulfid hlinitý 

 

21.10.20 

Zapřemýšlej nebo vyhledej na internetu jaký je rozdíl mezi bezkyslíkatou a kyslíkatou kyselinou. 

Následně do sešitu napiš název hodiny: Kyseliny a napiš 2 názvy bezkyslíkatých kyselin a 2 názvy 

kyslíkatých kyselin a napiš tedy jejich rozdíly.  

Výchova k občanství 

Milí žáci, 

ještě ve škole jsme si zadali samostatné práce a proto jen potvrzuji písemně jejich plnění: 
1) Napsat mi na můj mail 5-10 principů demokracie do 23.10.2020 
2) Aktuality - máte je jmenovitě zadané a bude nutné je plnit hned s příchodem do školy, protože doba hájení končí s 
posledním dnem v říjnu. 
 
Buďte zdraví a mějte se I.Karešová  

mailto:ilonakozubova@seznam.cz
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Matematika: 

1. Za kravatu a pánskou košili zaplatil pan Novák celkem 610 Kč. Košile byla o 230 Kč dražší 

než kravata. Určete cenu košile a kravaty. ( kr. – 190, k. 420) 

2. V 9. ročníku je ve dvou třídách celkem 61 žáků. V 9. A je o 3 žáky více než v 9.B . Kolik žáků 

je v jednotlivých třídách ? ( 9.A – 32, 9.B – 29) 

3. Rozděl 2 500 Kč mezi 3 pracovníky tak, aby druhý dostal o 150 Kč méně než první a třetí o 

250 Kč více než první. Kolik Kč dostal každý( za neznámou si zvol částku pro prvního, 1. D. 

– 800, 2. D. – 650, 3.D. – 1050) 

4. Rybář přivezl na trh kapry, štiky a pstruhy. Kaprů bylo čtyřikrát více než štik, pstruhů o 5 méně 

než kaprů. Celkem přivezl 130 ryb. Kolik ryb jednotlivých druhů dovezl rybář na trh ? ( za 

neznámou si zvol počet štik , š. -15, k. -60, p. – 55 ). 

5. Jana a Tomáš dostali dohromady od babičky 105 Kč. Jana dostala o třetinu více než Tomáš. 

Kolik Kč každý z nich dostal? (  za neznámou zvol peníze Tomáše, T. – 45, J. – 60). 

6. Studenti A, B, C, D byli na brigádě. Celkovou odměnu si rozdělili takto: student A dostal  
2

5
 

z odměny, student B 
1

6
 odměny, student C 

3

10
 z odměny a student D zbytek 648 Kč. Kolik Kč 

dostal každý ? (za neznámou si zvol celkovou částku a nezapomeň, že např. student A 

dostal 
𝟐

𝟓
 z „ něčeho „, A -1944, B – 810, C – 1458, D- 648 ) 

7. Horské chaty Větrná a Roubenka spojuje trať pro běžce na lyžích dlouhá 35 km. Z obou chat 

vyrazili ráno v 9 hodin proti sobě dva lyžaři. Z chaty Větrná jel Mirek rychlostí 13 km/hod, z 

chaty Roubenka vyjel v tutéž hodinu Pavel rychlostí 15 km/hod. 

a) Za kolik hodin a minut se oba lyžaři setkají? 

b) V kolik hodin a minut se setkají? 

c) Kolik km každý z nich uběhl, než se setkali? 

8. V 7:00 hod. vyjel Dan z Javorníku na kole průměrnou rychlostí 15 km/hod. V 9:00hod vyjel 

z téhož místa pan Novák autem rychlostí 60 km/hod. Za kolik minut dohonil pan Novák Dana a 

kolik km od Javorníku? 
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PŘÍRODOPIS 

 

Nové učivo: 

Soustava žláz s vnitřní sekrecí = endokrinní soustava (str. 93 – 96) 

- přečtěte pozorně celý text a vyplňte pracovní list, který bude zároveň zápisem do sešitu! 

 

 
ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ – pracovní list 

1. Doplň k jednotlivým větám odpověď ANO nebo NE: 

 

a) Žlázy s vnitřním vyměšováním  se jiným slovem nazývají  

           endokrinní žlázy. 

 

b) Spolu s trávicí soustavou se podílejí na řízení organismu. 

 

c) Jsou vývojově starší než nervová soustava a působí  

           pomaleji a déle. 

 

d) Nemají vývod a jejich produkty se nazývají hormony. 

 

e) Hormony jsou vylučovány kůží z těla ven.  

 

 

2. Vyber a zakroužkuj jednu z možností: 

 

 

Je to nejdůležitější žláza, jenž některými svými hormony ovlivňuje 

činnost ostatních endokrinních žláz: 

a) šišinka  

b) podvěsek mozkový 

c) slinivka břišní 

Má vliv na denní biorytmy ( bdění a spánek): a) slinivka břišní 

b) příštítná tělíska 

c) šišinka 

Ovlivňuje metabolismus bílkovin a termoregulaci. a) štítná žláza 

b) podvěsek mozkový 

c) šišinka 

Produkují hormon udržující hladinu vápníku v krvi. a) nadledvinky 

b) pohlavní žlázy 

c) příštítná tělíska 

Je to smíšená žláza (s vnější i vnitřní sekrecí), produkuje hormony 

ovlivňující metabolismus cukrů. 

a) slinivka břišní 

b) brzlík 

c) štítná žláza 

 

3. Doplň název žlázy: 

 

Je nezbytný pro správnou funkci imunitního systému. Plně je 

vyvinut u dětí. 

 

Skládají se ze dvou částí  -  kůry a dřeně. 

 

 

Produkují hormony ovlivňující vývin druhotných pohlavních znaků, 

u žen menstruační cyklus a období těhotenství 
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3. Popiš hormonální soustavu (orgán): 

 

 

4. Odpověz na otázky: 

a) Jak se nazývá onemocnění metabolismu cukrů? ………………………………… 

b) Čím je způsobeno? ………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) Co se stane s hladinou cukru v krvi? …………………………………………………… 

6.Utvoř správné dvojice -   hormon a  jeho účinek: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INZULIN,GLUKAGON A Ovlivňuje průběh těhotenství. 

2 ADRENALIN B Ovlivňuje produkci spermií a vývoj pohlavních 

orgánů. 

3 TESTOSTERON C Ovlivňuje menstruační cyklus, děložní sliznici, 

mléčné žlázy a  vývoj pohlavních orgánů. 

4 ESTROGEN D Reguluje množství glukózy v krvi a ovlivňuje její 

vstup do buněk. 

5 PROGESTERON E Připravuje tělo na zvýšenou námahu, stres, zrychluje 

metabolismus. 

Je uložena pod mezimozkem: 

Nachází se na zadní straně mezimozku: 

 

Je umístěná po stranách štítné chrupavky: 

Jsou uložena na zadní straně štítné žlázy: 

Je umístěn v hrudníku nad srdcem 

 před průdušnicí: 

Leží na horním okraji ledvin: 

Svými enzymy štěpí cukry, tuky, bílkoviny: 

Ženské pohlavní žlázy: 

Mužské pohlavní žlázy: 
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POJMY: 

Synapse – 

Povázka – 

Okostice – 

BMI – 

Vitální kapacita plic – 

Skolióza – 

Artróza – 

Osteoporóza – 

Hominizace – 

Atrofie – 

Klky – 

Dechová frekvence – 

Glukóza – 

Detoxikace – 

Luxace – 

Fraktura – 

Distorze – 

Neuron – 

Neurit – 

 Dendrit – 

Achillova šlacha – 

Apendix – 

Imunita – 

Pneumotorax – 

TBC – 

Leukémie – 

Metabolismus – 

Escherichia coli – 
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Dějepis: 

NÁRODNÍ OBROZENÍ 
 

Jedinečná záležitost českých dějin, kdy se český národ probouzí k životu a pomalu se vymaňuje ze spár 

panujícího německy mluvícího „draka“. 

 

CO TO JE NÁRODNÍ OBROZENÍ A PROČ VZNIKLO? 

(Odpověz na tyto dvě otázky po přečtení kapitoly v učebnici „Počátky utváření novodobého národa“ na str. 41) 

 

 

 

 

 

VELKÝ VÝZNAM PRO UTVÁŘENÍ ČEŠTINY MĚLO TÁKÉ 

DIVADLO.  

(Přečti si v učebnici na str. 42 kapitolu „divadlo“ a doplň správně následující text) 

První česká divadelní představení se hrála v …………………………………… 

Další zajímavé hry se hrály také v divadle se zvláštním názvem ………………, 

tehdy stojícím na dnešním ………………………….. Kvůli nebezpečí požáru  

však bylo toto divadlo po čase zbořeno. Ani venkované nebyli o dramatickou tvorbu 

ochuzeni, protože k nim začali  

zajíždět …………………………… Jednou z nejoblíbenějších loutek tehdy, ale i dnes je loutka ……………………, 

kterého vymyslel slavný loutkář …………………………….. 

 

 

 

 

Skvělý prostředkem pro šíření 

nových myšlenek se staly 

NOVINY! 

(Zjisti v učebnici na str. 41, jak se 

tehdejší nejvýznamnější noviny 

jmenovaly a kdo je vlastnil. Vše 

doplň zde do rámečku.) 

ROZVOJ ČESKÉHO JAZYKA „AŤ SE 

ČEŠTINA VYROVNÁ OSTATNÍM 

EVROPSKÝM JAZYKŮM“ 

Druhá etapa NO byla velmi zajímavá hlavně díky velkému 

rozvoji českého jazyka.  Jazykovědec Josef Jungmann ve 

svém nejvýznamnějším díle Slovník česko-německý popsal 

veškerou slovní zásobu tehdejší češtiny. To před ním ještě 

nikdo neudělal! 

 

tzv. BRUSIČI JAZYKA VYMÝŠLELI NOVÁ, 

ČASTO KRKOLOMNÁ ČESKÁ SLOVA  

(Pokus se na internetu či v učebnici vyhledat alespoň dvě nová 

slova, která vymysleli tehdejší čeští vlastenci. Slova dopiš zde 

do rámečku i s jejich významy) 

ROZVOJ VĚDY 

(Doplň z učebnice na str. 43 požadované informace) 

Ukázat slavnou českou minulost chtěl zejména historik 

……………………….., který sepsal pětidílnou studii 

………………………………………………………. 

ZAKLÁDÁNÍ MUEZIÍ = podpora češství 

(Z učebnice na str. 44 alespoň dvě česká muzea, která byla v té 

době založena) 

Pod tento pracovní list si zkus ještě zjistit a vypsat jak se jmenovala 

jedna z tehdy nejslavnějších divadelních her, díky které si dnes 

můžeme zazpívat českou národní hymnu. + Kdo byl autorem 

textu a kdo autorem hudby 

? 


