
Přírodopis 15.-19.6. 

Dodělat všechny testy v Alfovi, doposlat úkoly – myšlenkové mapy. 

Zhlédnout videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc 

https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8 

https://www.youtube.com/watch?v=k4Z0I_czW88 

 

Německý jazyk – Beránková 

Učebnice – 7. lekce   Meine Familie procvičení slovní zásoby 

Na základě studia 7. lekce napsat a odeslat mailem: 

1) Údaje – tvé jméno, matka, otec, sourozenci – vypsat věk a záliby (údaje nemusí být pravdivé, 

ale aby to odpovídalo realitě) Babička, děda – kde bydlí, co dobrého vaří. Sourozenci a ty 

(pokud nemáš sourozence, alespoň 1 si vymyslíš) věk a zájmy. 

2) Test Alf – prověrka překlad. Vypracovat do 19.6. 

 

Německý jazyk – Zimmermannová 

- PS str. 51 (celá strana) + 52/14 (vyfotit a poslat výsledky do středy) 
- procvičování ALF - 6. lekce  
 

 

Angličtina – Burdová 

Učivo na celý týden + poslední týden od 22.6.-26.6. 

1/ PS   str. 57 cv. 5 

2/ PS   str. 58 cv. 2 a 

3/ PS str.  62 cv. 1,2,3 

4/ PS str. 64 cv. 1,2,3,4 

5/ PS str 65 cv. 5,6,7,8 

VŠE SI PEČLIVĚ ZKONTROLUJ PODLE KLÍČE, který jsem rozdávala ve škole. 

INFO: V příštím školním roce budeme potřebovat učebnici PE  4, 4. Vydání. 

Zkus se domluvit s někým z 9. třídy, jestli by ti tuto učebnici prodal. Jinak budu samozřejmě 

objednávat učebnice nové a PS. Kdo by si domluvil SECOND HAND, prosila bych informaci na můj 

školní e-mail  vera.burdova@zsdolnipocernice.cz  do  21.6. Učebnice musím objednat do konce 

školního roku do 26.6. 

Všem Osmákům přeji           H A P P Y    H O L I D A Y S  

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc
https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8
https://www.youtube.com/watch?v=k4Z0I_czW88
mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


 

8. TŘÍDA 15. – 19.6. 

A) OPRAVA A KONTROLA 

 

 
 
B) Učebnici  Project 3 v pracovním sešitě str. 65/ 5,6,7,8 (uděláme společně na Zoomu). 
 
C) Opakujte a procvičujte na ALFovi. 
 
 

Občanská a rodinná výchova 

Moc výkonná 

Vrcholným orgánem moci výkonné je vláda. 

K moci výkonné je – jako hlava státu – řazen též prezident. 

 Prezident ČR – nejvyšší představitel státu, reprezentuje naši zemi a bývá chápán jako záruka 

demokracie. 

Úkol: Sestav správné pravomoci…s. 74 / samostatná práce, práce s textem /. 

Sídlem vlády je Strakova akademie. 

Prezident je volen občany republiky na období 5 let. 

 



Význam slov 

Demise – zřeknutí se vykonávaného úřadu 

Resort – obor působnosti, např. ministerstvo dopravy 

Český statistický úřad – analyzuje data různých oblastí života 

Česká obchodní inspekce – kontroluje dodržování pravidel při prodeji zboží a služeb. 

       Moc soudní 

Obecné soudy: Okresní, krajské, vrchní, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud / oba sídlí v Brně/ 

Pojmy 

Advokát – zastupuje stranu, která si ho najala 

Soudní exekutor – soud ho může pověřit vynucením rozsudku 

Notář – soudní komisař v dědickém řízení 

Soudce – jménem republiky rozhoduje o právech 

Policista – shromažďuje důkazy 

Státní zástupce – může podávat žalobu 

Učebnice s.74–78 

 
       Dějepis 

REVOLUCE V RUSKU 

Ruská říše a její výboje 

Car Mikuláš II. / 1894–1917/ 

Typ vlády – samoděržaví, expanze do oblastí – Střední Asie, na Dálný východ, válka s Japonskem 

nerovnost ve zbroji, velení, technice i taktice vedla k porážce. 

 

V průběhu 1. světové války došlo v carském Rusku k revoluci. Car s celou svojí rodinou byl 

popraven. Vlády se zmocnili komunisté. Z Ruska se stal první komunistický stát na světě.1917 – 

Velká říjnová socialistická revoluce – vůdce ruských bolševiků – Vladimír Iljič Lenin / V. I. Uljanov/. 

KONEC 1.sv. války 

Zvítězily státy TROJDOHODY 

Zabito skoro 10 mil. Lidí 

Mírová konference u Paříže – jednaly o uspořádání Evropy po válce 

Svržení monarchii – v Rusku, Rakousku-Uhersku, Německu 

Vznik samostatných států. 

 



Matematika 

 
 
 
 

Cvičení str. 206-210 



Literatura 
 
Zápis do sešitu: 
 
Jiří Wolker 

- Studoval práva, hrál na housle a klavír, představitel proletářské poezie, zemřel ve 24 letech 
na tuberkulózu, psal proletářskou poezii – sympatizoval s dělníky, byly mu blízké myšlenky 
komunismu 

- Napsal si epitaf (veršovaný nápis na hrob) 
Básnická sbírka – Host do domu – obsahuje báseň Zlatý kopeček (inspirováno pásmem od Apollinaira) 
Básnická sbírka – Těžká hodina – obsahuje sociální balady (Balada o očích topičových, Balada o 
nenarozeném dítěti) 
Pohádka – O milionáři, který ukradl Slunce 
 
Přečti si Baladu o očích topičových: 
 
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jiri-wolker/balada-o-ocich-topicovych-tezka-
hodina.html#axzz6PNGktksp 
 
Vítězslav Nezval 

- Nedokončil vysokou školu, cestoval, seznámil se se surrealismem, překládal literaturu 
Básnická sbírka – Pantomima (vliv poetismu) – obsahuje báseň Abeceda 
Básnická sbírka – Praha s prsty deště (ovlivněno surrealismem) 
Drama – Manon Lescaut – (láska rytíře a prostitutky) 
Básnická skladba – Akrobat (vliv poetismu) 
 
Přečti si ukázku z básně Abeceda: 
 
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/vitezslav-nezval/abeceda-pantomima.html#axzz6PNHRF25t 
 
Osvobozené divadlo 

- Hlavní představitelé herci Jiří Voskovec a Jan Werich, skladatel Jaroslav Ježek 
- V divadle se hrály hry, které byly proti sílícímu nacismu 
- V rove 1939 museli V+W+J emigrovat do USA, jinak by je Němci zatkli 
- Mnoho písní z Osvobozeného divadla zlidovělo 

Slavné hry Osvobozeného divadla: Vest pocket revue, Osel a stín 
 
Poslechni si písničku z Osvobozeného divadla Život je jen náhoda: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zszEME6xWvU 
 
Poslechni si písničku z Osvobozeného divadla Klobouk ve křoví: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fwXDYi8-3ek 
 
Pojmy: 
Avantgarda – umělecké hnutí první poloviny 20. století, navazovalo na modernu,  
Soudnička – podobné fejetonu, příběhy od soudu, psal Rudolf Těsnohlídek 
Kabaret – střídají se hrané scénky, taneční a hudební vystoupení 
Dramatizace – převedení prózy (románu, povídky…) do podoby dramatu (divadelní hra) nebo scénáře 
k filmu 
Revue – divadelní představení s jednoduchým dějem doplněné o taneční a hudební výstupy 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jiri-wolker/balada-o-ocich-topicovych-tezka-hodina.html#axzz6PNGktksp
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jiri-wolker/balada-o-ocich-topicovych-tezka-hodina.html#axzz6PNGktksp
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/vitezslav-nezval/abeceda-pantomima.html#axzz6PNHRF25t
https://www.youtube.com/watch?v=zszEME6xWvU
https://www.youtube.com/watch?v=fwXDYi8-3ek


 

Zeměpis 15.6. – 19.6.2020  

Na 2 hodiny tohoto týdne máme připraveno: 

1. Nová látka – Zlínský a Jihomoravský kraj. 

2. Příprava krátké prezentace z již probraných krajů. 

S jakými kraji sousedí Zlínský a Jihomoravský kraj? Kolik mají okresů a kolik ORP? 

Zápis do sešitu 1: 

Zlínský kraj 

Zlínský kraj je svou rozlohou 3 964 km² 11. kraj ČR. Počet obyvatel (2019) 582 921. 

Krajské město Zlín. Národopisné oblasti Slovácko, Valašsko, Haná. 

Reliéf a vodstvo 

Nejvyšším vrcholem je Čertův Mlýn (1 205 mnm) v Moravskoslezských Beskydech, Bílé 

Karpaty, Javorníky, Chřiby, Hornomoravský a Dolnomoravský úval. 

Řeky: Morava, Bečva, Olšava, Dřevnice.  

Minerální prameny u Luhačovic. Baťův kanál. 

Okresy a SO ORP:  

 



Hospodářství: 

Zemědělství – velmi úrodné moravské úvaly (obilniny, ovce, zelenina, vinná réva - 

Slovácko, Beskydy chov ovcí. 

Zlín – Baťa – kožedělný a obuvnický průmysl. Závody Barum Czech Rally, Zlín film festival. 

Otrokovice – Barum – pneumatiky. 

Bystřice pod Hostýnem – nábytek Ton. Napajedla – Fatra (zpracování plastů). Vsetín – TES – 

elektrotechnické součástky. Valašské Meziříčí – výroba gobelínů, sklárna. 

Kunovice – letecké závody Aircrat Industies (L-410). 

Uherský Brod – Česká zbrojovka a.s.,   

Potravinářský p. – Vizovice (destiláty Rudolf Jelínek), frgály, vinařství, Jarošov (pivovar). 

Přírodní a kulturní památky: 

Kulturní památky, hrady, zámky: Kroměříž (zámek s květnou zahradou – UNESCO, sídlo 

olomouckých biskupů a arcibiskupů), zámek Buchlovice, hrad Buchlov, zámek a poutní 

barokní kostel Bystřice pod Hostýnem, zámek a ZOO Lešná, skanzen Rožnov pod 

Radhoštěm, Baťův kanál, Velehrad – poutní místo – Cyril a Metoděj, Hostýn – poutní místo, 

Lázně Luhačovice – pramen Vincentka. 

CHKO Bílé Karpaty (orchidejové louky, biosférická rezervace UNESCO) 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=WhGO3rVAiZA 

Co je na obrázcích? 

 

Nápověda: Lešná, Buchlovice, Baťův kanál, Kroměříž,Velehrad, Luhačovice. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhGO3rVAiZA


Zápis do sešitu 2: 

Jihomoravský kraj  

Jihomoravský kraj je svou rozlohou 7 188 km² 4. krajem ČR. Počet obyvatel - 1,188 mil. 

Krajské město Brno. 

 

Reliéf a vodstvo 

Drahanská vrchovina (Moravský kras), Dyjskosvratecký a Dolnomoravský úval, Pálavské 

vrchy. 

Řeky: Morava, Dyje, Svratka, Svitava, Litava, Haná, Jihlava. 

Vodní polchy: nádrž Nové Mlýny, Vranov, rybník Nesyt. 

Okresy a SO ORP:  

Hospodářství: 

Hodonínsko – ropa a zemní plyn, vápenec v okolí Moravského krasu. 



Zemědělsky velmi významná úrodná oblast – vinná réve, ovoce, zelenina, obiloviny, chov 

dobytka. 

Potravinářství – navazuje na zemědělství, produkce vína (Mikulov, Habánské sklepy, Pálava, 

Valtice a další), Znojmo – Znojmia, Hamé Babice. Pivovary Starobrno, Černá Hora. 

Brno je největším střediskem oblasti. Centrum školství, nejvyšší orgán soudní moci, kultura, 

památky (hrad Špilberk s kasematy, vila Tugendhat (UNESCO), kostely (sv. Petra a Pavla), 

muzea, sport, Brněnské veletrhy – výstaviště. Strojírenství ZETOR (traktory), sídlo IBM, 

Siemens, AVG, výroba sportovních a mysliveckých zbraní. 

Strojírenství – ČKD Blansko, Adamov.  

Přírodní a kulturní památky: 

Kulturní památky, hrady a zámky: Lednicko – Valtický areál (UNESCO), Slavkov u Brna 

(zámek, památník bitvy tří císařů), hrad Bítov, zámek i hrad Boskovice, Dolní Kounice (hrad 

a zámek, stavby Rosa oceli – zříceniny), paleolitické naleziště Dolní Věstonice, Hodonín – 

muzeum TGM, hrad Mikulov, zámek Rájec – Jestřebí, hrad Pernštejn, hrad Veveří, hrad 

Vranov nad Dyjí, . 

NP Podyjí, CHKO Moravský kras (Punkva, Macocha), CHKO Pálava (biosf. rez. UNESCO) 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=b_3jIKq0yJI 

Úkoly: 

Co je na obrázcích?  

 

Nápověda: Špilberk, Vranov Nad Dyjí, Pernštejn, Rosa oceli, Mikulov, Lednicko – Valtický 

areál. 

Opakování a procvičování v programu Alf – www.ucimesehrave.cz 

 
 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b_3jIKq0yJI
http://www.ucimesehrave.cz/

