
Český jazyk – 9.C 
Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Vršecká 

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 
email: Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 
 

Předpokládám, že máte vypracované všechny testy v publikaci od Didaktisu. Pokud čemukoli 

z těchto textů nerozumíte, dejte mi vědět, pokusím se vám to vysvětlit.  

Pošlete mi vaše čtenářské deníky.  

Mluvnice:  

Všechna vypracovaná cvičení nafoťte a zašlete postupně na výš uvedenou adresu, po 

domluvě na fb 

Opakování pravopisu 

Učebnice str. 94 / cv. 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Literatura 

Vypracujte literární test na další straně, jeho tajenku mi pošlete na výše uvedenou adresu 

 

Sloh vypracujte úvahu na téma Můj život v době coronaviru a zašlete mi ji na výše 

uvedenou adresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz


Literární test 

Zaškrtněte správnou odpověď, nenechte se zmást písmenky, vyjde Vám tajenka – jméno autora 

1) Báje je: K) Kladné hodnocení, ve skutečnosti má opačný význam 

 J) Smyšlené vyprávění o dávných dobách, vystupují v ní bohové a hrdinové 

 

 

D) Literární dílo psané ve verších 

2) Pohádka je: E) Jeden řádek básně 

 I) Složitý děj, který pokrývá dlouhé časové období 

 

 

A) Vyprávění o smyšlených událostech, vystupují v ní nadpřirozené postavy 

3) Poezie je: R) Literární dílo psané ve verších 

 P) Literární dílo psané řečí neveršovanou, nevázanou 

 

 

M) Vyslovuje životní moudrost a ponaučení 

4) Bajka je: U) Zvláštní druh metafory 

 O) Krátký poučný příběh, v němž zvířata a věci jednají jako lidé 

 

  

I) Vnitřní podobnost dvou jevů 

5) Román je: K) Kladné hodnocení, ve skutečnosti má opačný význam 

 B) Literární dílo psané ve verších 

 

 

S) Složitý děj, který pokrývá dlouhé časové období, obsahuje mnoho postav 

6) SCI-FI je: L) Vědecko-fantastická literatura, která využívá poznatků z vědy a techniky 

 H) Lidové pořekadlo o počasí 

 

 

J) Smyšlené vyprávění, váže se k místu a období 

7) Próza je: Y) Jeden řádek básně 

 A) Literární dílo psané řečí neveršovanou, nevázanou 

 

 

E) Vyslovuje životní moudrost a ponaučení 

8) Pověst je: Z) Druh literatury, která využívá poznatků z vědy a techniky 

 H) Zvláštní druh metafory 

 

 

V) Smyšlené vyprávění, které se váže k nějakému místu a období 

9) Nonsens je: H) Jeden řádek básně 

 C) Zveličení skutečnosti 

 

 

F) Báseň či pohádka založená na rozvíjení nesmyslu 

10)    Hyperbola je: A) Kladné hodnocení, které má ve skutečnosti opačný význam 

 E) Životní moudrost, která vyslovuje ponaučení 

 

 

O) Zveličení skutečnosti 

11)    Verš je: H) Literární dílo psané řečí vázanou 

 G) Jeden řádek básně 

 

 

I) Zvláštní druh metafory 

12) Metafora je: D) Báseň či pohádka založená na rozvíjení nesmyslu 

 R) Vyprávění o smyšlených událostech, vystupují v ní nadpřirozené postavy 

 

 

L) Přenesené pojmenování na základě podobnosti 

13) Personifikace je: I) Vyslovuje životní moudrost a ponaučení 

 A) Zvláštní druh metafory 

 

 

O) Literární dílo psané ve verších 

14)    Ironie je:  R) Kladné hodnocení, ve skutečnosti má opačný význam 

 P) Přirovnání 

 V) Několik hlásek na konci veršů, které zní stejně nebo podobně 

 



Matematika – 9.C 
Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill 

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 
Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

Veškeré podklady k práci : https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav 

 

 

 

Fyzika – 9. ročník 
Mgr. Lukáš Filip – lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 
Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 

Na další období se hlavně zaměřte na předměty, které potřebujete u přijímaček. Z fyziky si pusťte 

následující videa. Nemusíte si dělat žádné poznámky. 

Jak vznikl vesmír: https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o 

Teorie relativity: https://www.youtube.com/watch?v=ZmpbBoYoA18&t=11s 

 

Anglický jazyk – 9.ročník 2.skupina 

Jméno vyučujícího : Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 
Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 
 

Student’s book – p.75, e.6 – send to me 

Workbook – p.59, e.4, 6 – don’t  send me, e.5, 7 – send me, p.60, e.3 send me 

Stay calm before your exams! D.Šmídová 

 

 

Anglický jazyk – 9.ročník 3.skupina 
Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková 

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 
Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav
mailto:lukas.filip@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o
https://www.youtube.com/watch?v=ZmpbBoYoA18&t=11s
mailto:Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz
mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz


Read the hotel reviews and answer the questions below.  Do not be put off by unfamiliar 

vocabulary. :-D/ Přečtěte si recenze na hotely a odpovězte na otázky. Nenechte se 

odradit neznámou slovní zásobou. 

HOTEL REVIEW  

 

“This hotel will give you nightmares” 

 

We stayed 3 nights at this overpriced dump. We arrived late at night and 

the dingy lobby was the first sign of the impending disaster. The room 

was small and cramped (“cozy” was the description on their web site), 

with a carpet covered with stains (some that looked like blood...possibly 

from a previous murder?). The shower was filthy, and the toilet nasty, 

with something floating in it (we didn’t look too closely). The bed was a 

lumpy mess, and I woke up with red marks all over my body. I don’t 

know if this was from the bedbugs, or the mosquitos that came in through 

the window. Oh yeah, I forgot to mention that there was no AC so we had 

to open the window because the room was so stuffy. Unfortunately, the 

hotel was right on the main street, and the traffic kept us up half the night. 

The hotel is only a 5 minute walk to Red Square, which is a plus, but it 

was a very dark and dangerous area of the city. The staff was unfriendly 

and unhelpful. Avoid this hell-hole! 

 



 

HOTEL REVIEW  

“Delightful” 

 

I recently stayed at this superb hotel in the center of Moscow. The hotel exceeded our 

expectations and certainly lived up to its excellent ratings on Tripadvisor. If you're looking 

for somewhere clean, comfortable, safe, and very close to Red Square....this is it. The room 

was very spacious, with lots of light and a big comfortable bed. In terms of cleanliness, it 

was impeccable. The only downside was the window (kind of small). The location is great 

and within walking distance of everything we wanted to see. Continental breakfast was 

included, but not very good. The staff was top-notch and very accommodating. They go out 

of their way to make dinner reservations, recommend local attractions, and make you feel 

welcome. We would definitely stay there again. Really, in terms of location, you can't beat 

this hotel.  

 

HOTELS: Discussion 
 

1. Have you ever stayed in a hotel that you would call a 

“dump”?  

 

2. How would you handle the following situation?                                                               

a) your hotel pillow has a dark stain on it 

 

3. What are you main criteria when selecting a hotel?  

a) Price  b) Location  c) Good review  d) Swimming 

pool e) other... 

4. What's the worst hotel you've ever stayed at? The best?  

 

5. What do you think of couch-surfing or a home-

exchange? 

6. Do you trust the reviews you read?  

7. Have you ever written a hotel review? If not, why 

not? 

8. What kind of people do you think actually take the time to write online reviews? 

  

Zdroj: https://busyteacher.org/14422-hotel-review-reading-and-discussion.html 

https://busyteacher.org/14422-hotel-review-reading-and-discussion.html


Zeměpis – 9. ročník 
Mgr. Radek Hrdlička; Radek.Hrdlicka@zsgvodnany.cz 

 

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 
 

 dodělat všechny zadané pracovní listy!!!!!!!!! Termín prodloužen do 24.5. 
 

Chemie – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 
Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

1) Pokyny 
Zdravím, 

níže naleznete seznam dalších látek k nastudování a orientační termíny, do kdy byste měli látku 

zvládnout.  

 

V úterý 12. 5. zveřejním na webu školy i třídních emailech nový soubor otázek k předešlému 

samostudiu. Otázky naleznete také na odkaze: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je pondělí: 18. 5. 2020. Otázky zašlu taktéž na Teams  

Tradičně připomínám: Neučte se vše podrobně nazpaměť! Snažte se vše soustředěně prostudovat a 

zapamatovat si některé informace. To bohatě stačí ;-)  

 

 

Ostatní pokyny jsou stejné jako v předchozích blocích 

 

2) Látky k nastudování 
 Orientační termín do 17. 5. 

o látka 32 významné biochemické procesy 
o cca ½ látky 33 chemizace a chemický průmysl 

 Orientační termín do 24. 5. 
o zbytek látky 33 chemizace a chemický průmysl 
o látka 34 léčiva, hnojiva, pesticidy 

mailto:Radek.Hrdlicka@zsgvodnany.cz
mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan


32. Významné biochemické procesy 

Fotosyntéza 
 Rostliny pomocí zeleného barviva (chlorofylu) vytváří za účasti světelného záření z CO2  a H2O 

molekuly sacharidů.  

 Obecná rovnice fotosyntézy: CO 2 + H2O  C6H12O6 + O2 

 Principem fotosyntézy je přeměna energie světelné na energii chemickou 
 

 Průběh fotosyntézy se dělí do dvou fází:  

Světelná fáze  
 Průběh: 

o Chlorofyl zachytí světlo   
o Energie světla se použije na chemické reakce   
o Vznikají energeticky bohaté sloučeniny  ty se využijí v druhé (temnostní) fázi 

fotosyntézy. 
o Energie světla je dále použita k fotolýze vody  

 Rovnice fotolýzy vody: H2O  H + O2 
 

 Při fotolýze vody se uvolňuje kyslík, který je „odpadním“(vedlejším) 
produktem fotosyntézy.  

 SOUHRN SVĚTELNÉ FÁZE: Vznikají energeticky bohaté sloučeniny a uvolňuje se kyslík. 

Temnostní fáze (Calvinův cyklus) 

 Dochází k pohlcování CO2  

 Z energeticky bohatých sloučenin, vody a oxidu uhličitého vznikají molekuly glukózy. 

 Monosacharidy vzniklé v temnostní fázi se dále slučují na ostatní sacharidy 

 SOUHRN TEMNOSTNÍ FÁZE: Vznikají sacharidy. 

Faktory ovlivňující fotosyntézu: 

 Světlo 

 Teplota  

 Voda  

 Množství CO2  

 … 
Schéma fotosyntézy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosyntéza#/media/Soubor:Fotosyntéza.svg  

Dýchání (respirace) 
 Proces, při kterém živé organizmy získávají energii z reakce glukózy s kyslíkem. 

 Probíhá v mitochondriích  nazýváme přesněji buněčné dýchání.  

 Dýchací proces = sled na sebe navazujících chemických reakcí, při kterých se postupně 
rozpadá molekula glukózy na jednodušší molekuly.  

 Jako odpadní produkt při dýchání vzniká voda a oxid uhličitý. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosyntéza#/media/Soubor:Fotosyntéza.svg


 Rovnice dýchání: C6H12O6 + O 2  CO 2 + H2O + Energie  

 Nejdůležitějším produktem dýchání je ENERGIE 
Vnitřní organely buňky (mitochondrie č. 9) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biological_cell.svg  

Kvašení (fermentace) 
 = přeměna látek za účasti enzymů produkovaných mikroorganismy (kvasinky, bakterie) 

 Kvašením získávají mikroorganismy energii  

 Některé druhy kvašení probíhají za přítomnosti kyslíku (aerobně), jiné bez přítomnosti kyslíku 
(anaerobně) 

o Bez přítomnosti kyslíku: alkoholové, mléčné, máselné 
o Za přítomnosti kyslíku: octové 

 

 Alkoholové kvašení: 
o Způsobují jej kvasinky 

 Kvasinky jsou obsaženy v droždí a pivovarských kvasnicích. 
o Průběh: 

 Ze sacharidů vzniká ethanol (alkohol) a oxid uhličitý 
o Rovnice alkoholového kvašení: C6H12O6  CH3CH2OH + CO2 
o Tomuto kvašení podléhají všechny látky obsahující sacharidy  
o Využití: 

 výroba tvrdého alkoholu, vína, piva, … 

 Mléčné kvašení: 
o Způsobují jej bakterie mléčného kvašení  
o Využití při výrobě: 

 kysaného zelí 
 kyselých okurek 
 kysaného mléka 
 podmáslí 
 jogurtů 
 tvarohů 
 sýrů… 

 Máselné kvašení: 
o Způsobují jej bakterie máselného kvašení  
o Využití: 

 Zrání sýrů (olomoucké tvarůžky) 

 Octové kvašení: 
o Způsobují jej bakterie octového kvašení  
o Využití: 

 průmyslová výroba octa  

33. Chemizace 
 = využívání výrobků chemického průmyslu a chemických metod v hospodářství i běžném 

životě lidí 

 Veškeré činnosti, které využívají chemických metod = 
o Úprava surovin na výchozí látky  
o Vlastní chemická reakce 

 = přeměny výchozích látek na produkty 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biological_cell.svg


o Oddělování produktů výroby 

Chemický průmysl 

 nejmladší průmyslové odvětví 
 

 Jako suroviny využívá  
o ropu, zemní plyn, uhlí, vzduch, vodu, rudy kovů, vápenec, písek, sůl, … 
o rostlinné suroviny – cukrovka, brambory, obilí, rostlinná vlákna, … 
o živočišné suroviny – mléko, tuk, vosky,… 

 

1) Zpracování ropy 

 Podniky v ČR 
o Chemopetrol Litvínov  
o Paramo Pardubice  

 

2) Výroba dalších chemických látek a léčiv 

 Výroba látek potřebných pro jiná odvětví chemického průmyslu 
 

 Podniky vyrábějící chemické látky 
o Spolchemie Ústí nad Labem  
o Synthesia Pardubice  

 

 Podnik vyrábějící léčiva: 
o Zentiva Praha  

 

3) Gumárenský průmysl 

 Zaměřuje se na výrobu syntetického kaučuku, ze kterého se dále vyrábí pryž (gumové 
výrobky) 

 Podnik 
o Kaučuk Kralupy nad Vltavou 

34. Léčiva, hnojiva a pesticidy 

Léčiva 

 Látky určené k ovlivňování zdravotního stavu člověka 

 Každý lék obsahuje: léčivou látku a pomocné látky 
 

Léčivá látka (účinná látka) 

 = látka, která má sama o sobě léčivý účinek = způsobuje účinek léku 



 

Pomocné látky 

 = látky, které nemají léčivý účinek ale „zlepšují“ aplikaci léku = zvětšují objem, zlepšují chuť, 
usnadňují vstřebávání, … 

 Mezi pomocné látky u prášků (tablety) patří např.: 
o Plniva  
o Pojiva 
o … 

 

 

 

Dělení léčiv podle účinku 

 I) Antipyretika 
o léky snižující tělesnou teplotu = léky proti horečce 
o např.: ibuprofen, aspirin, paralen 

 

 II) Analgetika 
o látky snižující bolest 
o např.: paralen, panadol, … 

 

 III) Antibiotika 
o zabíjí bakterie v těla a zastavují růst a množení bakterií 
o např.: penicilin 

 

 IV) Antihistaminika 
o léky potlačující alergické reakce 
o např.: Zyrtec 

Hnojiva a pesticidy 

 Látky používané pro získání maximálních výnosů plodin  

Hnojiva 

 = používané pro zlepšení růstu rostlin 

 Rostliny potřebují mnoho prvků v určitém poměru: 

 Nezbytné prvky jsou dodávány hnojivy 

 Druhy hnojiv: 
o statková (organická) – hnůj, kompost, močůvka, hnojůvka 
o Průmyslová (minerální) 

 

Průmyslová hnojiva 

 Jedná se o rozpustné soli  



 Dělí se na: 
o  A) Jednosložková hnojiva 

 dodávají jednu hlavní minerální složku: 

 Dusíkatá hnojiva 

 Fosforečná 

 Draselná 
 

o B) Vícesložková (kombinovaná) hnojiva 
 dodávají několik minerálních složek najednou 

 NPK – hnojivo dodávající dusík, fosfor a draslík 

 hnojiva pro pokojové rostliny 

Pesticidy 

 látky určené k hubení škůdců  

 dělíme je podle zaměření na určitou skupinu organismů na: 
o Insekticidy  

 určené k hubení hmyzu  
o Herbicidy 

 určeny k hubení plevelů 
o Fungicidy 

 určeny k hubení hub a parazitických plísní 
o Rodenticidy 

 určeny k hubení myší a potkanů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno dle: 

Chemie 8 a Chemie 9; Škoda, Doulík; Fraus a 

Základy chemie 2; Beneš, Pumpr, Banýr; Fortuna 

 



Přírodopis  – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 
Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  
 

Pokyny 
Zdravím, 

níže naleznete seznam dalších látek k nastudování a orientační termíny, do kdy byste měli látku 

zvládnout.  

V úterý 12. 5. zveřejním na webu školy i třídních emailech nový soubor otázek k předešlému 

samostudiu. Otázky naleznete také na odkaze: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je pondělí: 18. 5. 2020. Otázky zašlu taktéž na Teams 

 Tradičně připomínám: Neučte se vše podrobně nazpaměť! Snažte se vše soustředěně prostudovat a 

zapamatovat si některé informace. To bohatě stačí ;-)  

 

 

Ostatní pokyny jsou stejné jako v předchozích blocích 

 

Látky k nastudování 
 Orientační termín do 17. 5. 

o Cca ½ látky 29 historie vesmíru a země 

 Orientační termín do 24. 5. 
o zbytek látky 29 historie vesmíru a země 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Historie Vesmíru a Země 

Vznik Vesmíru  
 Vesmír je nekonečně velký prostor  

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
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 Vznikl velkým třeskem cca před 13,7 miliardami let 
 

Obrázky velkého třesku 

http://files.svetovejevy.webnode.cz/200002593-983d799377/velky%20tresk.jpg 

Galaxie 
 Galaxie = Soubor hvězd a jejich planet  

 Naší galaxii, ve které se nachází Země, nazýváme Mléčná dráha 
 

Naše Galaxie (Mléčná dráha) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milky_Way_2005.jpg 

 

Mléčná dráha - stříbřitý pás hvězd na noční obloze 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perseid_and_Milky_Way.jpg  

Poloha Sluneční soustavy v naší galaxii 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LombergA1024.jpg 

 

Sluneční soustava (Sl. s.) 
 Je soubor osmi planet obíhající kolem Slunce (hvězda ve středu Sl.s.) 

 Stáří celé Sluneční soustavy je cca 4,6 mld. let 
Sluneční soustava 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluneční_soustava#/media/File:NovaSlunecniSoustava.jpg 

Video: Srovnání velikosti Země a Vesmíru: (Star Size Comparison 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA  
 

Video: Srovnání velikosti od atomu po Vesmír: (Universe Size Comparison 3D) 

https://www.youtube.com/watch?v=isppUA0MZmw  

Vznik Země 
 Země vznikla před 4,6 miliardami let spojováním menších těles 

 Na počátku byla rozžhavená koule: 
o Během chladnutí se vytvořily tři vrstvy: 

 Zemské jádro – uvnitř  
 Zemský plášť – ve středu  
 Zemská kůra – na povrchu  

 
Video: Od velkého třesku po vznik Země a Měsíce 

http://files.svetovejevy.webnode.cz/200002593-983d799377/velky%20tresk.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milky_Way_2005.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perseid_and_Milky_Way.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LombergA1024.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluneční_soustava#/media/File:NovaSlunecniSoustava.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA
https://www.youtube.com/watch?v=isppUA0MZmw


https://www.youtube.com/watch?v=mk3-yGUB15M 

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

Animace vzniku Země 

https://www.youtube.com/watch?v=lKBYbwr6Wj0 

Vznik zemských sfér 

1) Litosféra 

 = kamenný obal Země 

 Vznikla postupným chladnutím Země 

2) Atmosféra 

 Plynný obal Země  

 Prvotní atmosféra byla oproti dnešní jedovatá 
o Díky fotosyntéze se později obohatila o kyslík  změna do dnešní podoby 
o Dnešní složení:  

 78% dusík 
 21% kyslík 
 0,03% oxid uhličitý 
 cca 1% vzácné plyny 

Atmosféra 

http://www.meteorologie.wz.cz/images/vr_atm1.jpg 

http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/pict/atmosfera.jpg 

3) Hydrosféra 
 Vodní obal Země 

 Při chladnutí Země se voda srazila v kapalinu  vznik praoceánů. 

4) Pedosféra 

 Půdní obal Země 

 Půda vznikla zvětráváním hornin  

5) Biosféra 

 Živý obal Země  
 

Významné éry v historii Země 
 Historii Země dělíme do několika období = tzv. éry 

 Éra = období v historii Země ohraničené významnými událostmi (tzv. mezníky) 
o Mezníky: 

 Velké vymírání 
 Vývoj živočišných a rostlinných druhů 
 Velké horotvorné pochody = vrásnění 
 Pohyby kontinentů 

https://www.youtube.com/watch?v=mk3-yGUB15M
https://www.youtube.com/watch?v=NuKpFRKJyZk
https://www.youtube.com/watch?v=lKBYbwr6Wj0
http://www.meteorologie.wz.cz/images/vr_atm1.jpg
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/pict/atmosfera.jpg


 … 

Způsoby datace významný ér 

 Pomocí zkoumání hornin  
o Usazené horniny 

 Obsahují zkameněliny živočichů a rostlin daného období 
 vrstvy se ukládají chronologicky  

o Vyvřelé a přeměněné horniny 
 Neobsahují zkameněliny  
 Doklad vrásnění a velké magmatické aktivity atd.  

1) Předgeologické období  

 Datace: 4600 mil. až 4000 mil. let  

 Z této doby neexistují žádné horniny  

 Období před vytvořením pevné zemské kůry = Země byla žhavá koule magmatu 
Hadaikum 

https://lh6.googleusercontent.com/proxy/pI2Is890cbC-22GRfczYt4_4gCUbCKYNcfc3bTlmzGcAw9q2zfJ9g10L3RCWjhN_9LVPaM03YbQM4Ssn3aotyuYJXbeGswdre1Ews6M 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNrtPwKXL8HcAfrPtqVg79AI1RoLskvkHyfWUnOIFYuLaRX0og&s 

2) Prahory  

 Datace: 4000 mil. až 2500 mil. let  

 začíná vytvořením zemské kůry  

 Dalším chladnutím došlo ke vzniku: 
o Hydrosféry  vznik praoceánu 
o Atmosféry – prvotní atmosféra 

 Vznik života: 
o Cca před 3,8 mld. lety  
o Nejprve existovala pouze neživá příroda 

 Tvořena z anorganických (neživých, neústrojných) látek = voda, oxid uhličitý, 
nerosty, horniny, … 

o Z neživých látek vznikly následně látky organické („živé“, ústrojné) 
 Organické látky  začaly se spojovat  první živé jednobuněčné organismy. 

o Nejstarší doložené organismy jsou staré 3,5 mld. let  
 Nejstarší organismy na Zemi jsou bakterie a sinice 

 V prahorách byl veškerý život jednobuněčný a pouze v moři  
Prahory 

https://lh6.googleusercontent.com/proxy/ZBbSum_7NIlbJjK8tWJD0UJpPS6ufxF3_dEkYf8FUT13hHzlF1r6BVggBgvrl9CrtvukoKlK3sn0FlNG0-dVsnaKYMZXOW4RLcBHs4A6soEmP64NlSyvIoo9lgcj7rc7fnT20pbo08vmfQ 

 

Vlevo: bakterie https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/EscherichiaColi_NIAID.jpg 

Vpravo: sinice https://www.pribramnaostro.cz/wp-content/uploads/2018/08/sinice3.jpg  

3) Starohory  

 Datace: 2500 mil. až 520 mil. let  

 Vznik fotosyntézy  obohacování atmosféry o kyslík 

 Dochází ke vzniku zárodků všech kontinentů a k začátku deskové tektoniky  

 Rozvoj života 

https://lh6.googleusercontent.com/proxy/pI2Is890cbC-22GRfczYt4_4gCUbCKYNcfc3bTlmzGcAw9q2zfJ9g10L3RCWjhN_9LVPaM03YbQM4Ssn3aotyuYJXbeGswdre1Ews6M
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNrtPwKXL8HcAfrPtqVg79AI1RoLskvkHyfWUnOIFYuLaRX0og&s
https://lh6.googleusercontent.com/proxy/ZBbSum_7NIlbJjK8tWJD0UJpPS6ufxF3_dEkYf8FUT13hHzlF1r6BVggBgvrl9CrtvukoKlK3sn0FlNG0-dVsnaKYMZXOW4RLcBHs4A6soEmP64NlSyvIoo9lgcj7rc7fnT20pbo08vmfQ
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/EscherichiaColi_NIAID.jpg
https://www.pribramnaostro.cz/wp-content/uploads/2018/08/sinice3.jpg


o Většinu starohor setrvává život na jednobuněčné úrovni X dochází k jeho dalšímu 
vývoji  

o Na konci starohor vznik prvních mnohobuněčných organismů 
o Stromatolity 

 Vůdčí zkameněliny starohor 
 Jedny z prvních fotosyntetizujících organismů 
 Bochníkovitý útvar 

Kratóny (na obrázku černě) = základy kontinentů 

http://geologie.vsb.cz/GMT/HISTGMT/textova%20cast/6.%20Prekambrium_soubory/image025.gif 

Stromatolity 

http://geologie.vsb.cz/GMT/HISTGMT/textova%20cast/6.%20Prekambrium_soubory/image029.jpg 

http://geologie.vsb.cz/GMT/HISTGMT/textova%20cast/6.%20Prekambrium_soubory/image027.jpg 

4) Prvohory  

 Datace: 520 mil. až 250 mil. let  

 Geologická aktivita 
o Spojování kontinentů  vznikla Pangea 

 Klima 
o kolísání mořské hladiny 

 Na začátku prvohor dochází k populační explozi mnohobuněčných organismů 

 Překotný rozvoj života – nejprve v moři, později i na souši 
o Živočichové 

 Bezobratlí i obratlovci 
 Přechod živočichů na souš  

o Rostliny 
 Rozvoj vodní řas 
 Přechod rostlin na souš 
 Koncem prvohor vlhko a teplo  karbonské pralesy 

 Vznik dnešního černého uhlí 

 Na konci prvohor došlo k největšímu hromadnému vymírání v dějinách Země 
Pangea 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Pangaea_continents.png 

 

Karbonský prales 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7f-qFuve4ITeQk9UeGymvLsyOAtSI8ENi3q2HF3Z4Cgab5qt_RQ&s 

https://www.petrmodlitba.cz/images/djmediatools/11-

prvohory/karbonsky_prales_meganeura_a_gephyrostegus_olej_na_platne_50_x_70_cm_2019__oil_on_canvas_soukroma_sbirka.jpg  

Prvohorní život 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQn56I0zER_VbvasimLrvVFdqZQKaZsYHDVkroRXMz2TZxrg5SUfA&s 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQf2k8qrh_nAYjqfNZiEbCP9-oLRCeXDk261DL8uujiq8DxPpoP&s 

http://geologie.vsb.cz/GMT/HISTGMT/textova%20cast/6.%20Prekambrium_soubory/image025.gif
http://geologie.vsb.cz/GMT/HISTGMT/textova%20cast/6.%20Prekambrium_soubory/image029.jpg
http://geologie.vsb.cz/GMT/HISTGMT/textova%20cast/6.%20Prekambrium_soubory/image027.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Pangaea_continents.png
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7f-qFuve4ITeQk9UeGymvLsyOAtSI8ENi3q2HF3Z4Cgab5qt_RQ&s
https://www.petrmodlitba.cz/images/djmediatools/11-prvohory/karbonsky_prales_meganeura_a_gephyrostegus_olej_na_platne_50_x_70_cm_2019__oil_on_canvas_soukroma_sbirka.jpg
https://www.petrmodlitba.cz/images/djmediatools/11-prvohory/karbonsky_prales_meganeura_a_gephyrostegus_olej_na_platne_50_x_70_cm_2019__oil_on_canvas_soukroma_sbirka.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQn56I0zER_VbvasimLrvVFdqZQKaZsYHDVkroRXMz2TZxrg5SUfA&s
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQf2k8qrh_nAYjqfNZiEbCP9-oLRCeXDk261DL8uujiq8DxPpoP&s


5) Druhohory  

 Datace: 250 mil. až 65 mil. let  

 Geologická aktivita 
o Dochází k rozpadání Pangey 

 Živočichové 
o Překotný rozvoj plazů 
o Vznik a rozvoj dinosaurů 

 V průběhu druhohor vznikají všechny skupiny savců 
 Po celé druhohory jsou savci druhořadou skupinou 

o První ptáci 
 Vyvinuli se z plazů  

o Velký rozvoj hmyzu 

 Rostliny 
o Semenné rostliny postupně začínají dominovat nad výtrusnými 
o Rozvoj nahosemenných rostlin 

 Na konci druhohor došlo k hromadnému vymírání organismů 
o Způsobeno pravděpodobně dopadem asteroidu 
o Vyhynutí dinosaurů (nikoliv všech plazů) X savci jej přežili  

Vlevo: amonit https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Asteroceras_BW.jpg/220px-Asteroceras_BW.jpg  

Vpravo: belemnit https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/BelemniteDB2.jpg/1200px-BelemniteDB2.jpg  

Druhohorní život 

https://g.denik.cz/104/1a/ar_46564_0_ng-detail-photo-p.jpg 

https://encyklopediapoznania.sk/data/historia/_dejiny_sveta/02/mezozoikum.png 

https://lh4.googleusercontent.com/proxy/F6qtFGwE7dEP6fZUpDAgCcpOrTFiZ7s_Ka-sk3dw2PYwUJdJggXaAYChltOoeQ_2tR9sZ2Mq_xwwGW_1ks85ZeY9h1AzCeQDJfcnxvi83YHFd0dRy2x0HxifOkMDpi11m75C4h0FX_nS9QzZKEvZudffcIl2zbQ4c-1mRBwm3vT2ru1sb2_clfxlEC4osXyZibs9rEurJI99LUqruaSy_MKoFVYnhBUHyV06 

Chicxulubský kráter 

https://c8.ala my.com/comp/T94YJW/chi cxulub -crater -ma p-showi ng-the -location-of-the-chicxul ub-impact-crater-center -on-the -yucatan-peninsula -me xico-thi s-i mpa ct-may-have -ca used-the -e xtinction-of-the -dinosaurs -and-70-of-all-earths-spe cies-65-million-years -ago-t he-four-re d-dots-r eprese nt-the -ci ties-of-from-le ft-to-right-me xico-city-tempico-wher e-material-eje cted -from-the -crater-has -bee n-found-havana -and-miami -T94YJW.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Kráter_Chicxulub%2C_velikost.png/440px-Kráter_Chicxulub%2C_velikost.png 

6) Třetihory  

 Datace: 65 mil. až 2,5 mil. let  
o Pokračuje rozpad Pangey 
o Intenzivní vulkanická činnost  

 Živočichové 
o Velký rozmach savců a ptáků 

 Umožněn vymřením dinosaurů 
o Rozvoj velké fauny: savci 
o Vznik primátů  

 Rostliny 
o Rozvoj jehličnanů 

 Vznik hnědého uhlí 
o Rozšíření travních porostů  vznik stepí  

Hrůzoptáci 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ohVgT9KlnSFtE_lccb6M6xvArRsc1q4JSSZw1fdYo-5jswT3b8XD0jMIsnjgeSA4r5eqoCXTWd53bnEjMlPder0ECZe63n-j 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Terror_birds_and_Gastornis_height_comparison.jpg/457px-Terror_birds_and_Gastornis_height_comparison.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Asteroceras_BW.jpg/220px-Asteroceras_BW.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/BelemniteDB2.jpg/1200px-BelemniteDB2.jpg
https://g.denik.cz/104/1a/ar_46564_0_ng-detail-photo-p.jpg
https://encyklopediapoznania.sk/data/historia/_dejiny_sveta/02/mezozoikum.png
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/F6qtFGwE7dEP6fZUpDAgCcpOrTFiZ7s_Ka-sk3dw2PYwUJdJggXaAYChltOoeQ_2tR9sZ2Mq_xwwGW_1ks85ZeY9h1AzCeQDJfcnxvi83YHFd0dRy2x0HxifOkMDpi11m75C4h0FX_nS9QzZKEvZudffcIl2zbQ4c-1mRBwm3vT2ru1sb2_clfxlEC4osXyZibs9rEurJI99LUqruaSy_MKoFVYnhBUHyV06
https://c8.alamy.com/comp/T94YJW/chicxulub-crater-map-showing-the-location-of-the-chicxulub-impact-crater-center-on-the-yucatan-peninsula-mexico-this-impact-may-have-caused-the-extinction-of-the-dinosaurs-and-70-of-all-earths-species-65-million-years-ago-the-four-red-dots-represent-the-cities-of-from-left-to-right-mexico-city-tempico-where-material-ejected-from-the-crater-has-been-found-havana-and-miami-T94YJW.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Kráter_Chicxulub%2C_velikost.png/440px-Kráter_Chicxulub%2C_velikost.png
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ohVgT9KlnSFtE_lccb6M6xvArRsc1q4JSSZw1fdYo-5jswT3b8XD0jMIsnjgeSA4r5eqoCXTWd53bnEjMlPder0ECZe63n-j
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Terror_birds_and_Gastornis_height_comparison.jpg/457px-Terror_birds_and_Gastornis_height_comparison.jpg


Magafauna – až do čtvrtohor 

https://i.pinimg.com/originals/89/c1/59/89c1592bfd1bdc2d7b697da71135382a.jpg 

https://i mages -wixmp -ed30a86 b8c4ca88 7773 594 c2.wixmp. com/f/44 c7 f2e d-9 26a-48db-99 90-36aebee2df5b/dd3s51 8-4 f25 7003 -bb89 -4990 -a7 c3 -

0051e76 e207 5.jpg?token= eyJ0eXAiOiJKV1Qi LCJhbGci OiJIUzI 1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46Y XBw OiIsI mlzcyI6InVybjphcHA6 Iiwib2JqIjpbW3 sicGF0a CI6IlwvZlwvND RjN2YyZWQtOTI 2YS00OGRi LTk5OTAtMzZ hZWJlZTJkZjViXC9kZDNzNTE 4LT RmMj U3MDAzLWJiODktNDk5MC1 hN2M zLTAwNTFlNzZlMjA3NS5 qcGci fV1dLCJhdWQiOlsi dXJuOnNl cnZpY 2U6Z mlsZS5kb3 dubG9hZ CJdfQ.lStvOzzQ1zpdrWZ dl0Cl RbuJ0xNRAYT4jaAZVfjw2iE  

7) Čtvrtohory  

 Datace: 2,5 mil. až současnost 

 Geologická aktivita 
o Kontinenty doputovaly do dnešní polohy 
o Kolísání mořské hladiny 

 Klima 
o Střídání dob ledových a meziledových 
o V současnosti se pravděpodobně nacházíme v poslední době meziledové 

 Živočichové 
o Dominantní megafauna: mamuti, srstnatí nosorožci, jeskynní medvědi, šavlozubé 

kočky, … 
o Megafauna vymírá po skončení poslední doby ledové 
o Rozvoj člověka 

 Rostliny 
o Dnešní rostlinná skladba 

Způsob datace 

 K dataci ér slouží zkameněliny  

 Zkameněliny 
o Nebo-li fosilie 
o Dochované zbytky organismů 

 Vůdčí zkameněliny 
o = množství zkamenělin stejného živočicha nacházející se ve stejné vrstvě 

 Vrstvy zkamenělin 
o Zpravidla platí, že u nezvrásněných sedimentů jsou nejstarší zkameněliny níže než 

zkameněliny mladší 
Vznik zkameněliny 

https://slideplayer.cz/slide/3210333/11/images/5/Vznik+zkamenělin+1.+schránka+po+odumření+živočicha+2.jpg 

 

Vůdčí zkameněliny – stejné zkameněliny ve stejné vrstvě 

https://kreacionismus.cz/wp-content/uploads/2019/12/index-fossils-862x473.jpg 

 

 

Zpracováno dle:  

Přírodopis 9; Švecová, Matějka; Fraus 

https://i.pinimg.com/originals/89/c1/59/89c1592bfd1bdc2d7b697da71135382a.jpg
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/44c7f2ed-926a-48db-9990-36aebee2df5b/dd3s518-4f257003-bb89-4990-a7c3-0051e76e2075.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOiIsImlzcyI6InVybjphcHA6Iiwib2JqIjpbW3sicGF0aCI6IlwvZlwvNDRjN2YyZWQtOTI2YS00OGRiLTk5OTAtMzZhZWJlZTJkZjViXC9kZDNzNTE4LTRmMjU3MDAzLWJiODktNDk5MC1hN2MzLTAwNTFlNzZlMjA3NS5qcGcifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS5kb3dubG9hZCJdfQ.lStvOzzQ1zpdrWZdl0ClRbuJ0xNRAYT4jaAZVfjw2iE
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/44c7f2ed-926a-48db-9990-36aebee2df5b/dd3s518-4f257003-bb89-4990-a7c3-0051e76e2075.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOiIsImlzcyI6InVybjphcHA6Iiwib2JqIjpbW3sicGF0aCI6IlwvZlwvNDRjN2YyZWQtOTI2YS00OGRiLTk5OTAtMzZhZWJlZTJkZjViXC9kZDNzNTE4LTRmMjU3MDAzLWJiODktNDk5MC1hN2MzLTAwNTFlNzZlMjA3NS5qcGcifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS5kb3dubG9hZCJdfQ.lStvOzzQ1zpdrWZdl0ClRbuJ0xNRAYT4jaAZVfjw2iE
https://slideplayer.cz/slide/3210333/11/images/5/Vznik+zkamenělin+1.+schránka+po+odumření+živočicha+2.jpg
https://kreacionismus.cz/wp-content/uploads/2019/12/index-fossils-862x473.jpg


Německý jazyk – 9. ročník 
Zuzana Libičová; Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 
Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 
 

1, pořád trénuj slovíčka 5. a 6.lekce 

2, v pracovním sešitě si vypracujte na str. 58 cvičení 13,14 – první cvičení je na způsobové 

sloveso wollen, druhé na spojku deshalb, která byla v minulém zadání. Obě cvičení vyfoť pošli 

ke kontrole s pracovním sešitem 

3) vypracuj následující dva úkoly, pošli ke kontrole 

Stadtplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánek je stejný z minulého pracovního listu – popis je stejný. 
Úkoly: 
 
1) Wohin komme  ich? 

Ich stehe bei dem Schwimmbad, dann gehe ich der Blumenstraβe entlang. Jetzt stehe ich 
an der Kreuzung und biege nach links. Ich gehe durch ganze Hauptstraβe bis zum Park. 
Durch den muβ ich gehen. Ich biege nach links und dann gehe ich durch Kaiserstraβe fort. 
Im Supermarkt muβ ich einkaufen. Jetzt bin ich  nur ein Stück von meinem Haus. Ich laufe 
durch das Gässchen neben der Kirche. Jetzt stehe ich bei………………………… Und mein Haus 
ist gleich neben. 

 

2, Wie komme ich von meinem Haus zum Museum? Achtung – Ich muβ noch am Bahnhof die 
Fahrkarte kaufen! Beschreibe die Weg. 
 

mailto:Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz


 

Dějepis – 9.C 
Mgr. Jana Kovářová; Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 2020 
 

Učebnice strana 120. 

1. ČSSR -  pokusy o reformy, Pražské jaro 1968 - přečíst, stručně zapsat. 

     Požádej členy své rodiny, o vzpomínku na rok 1968. Zpracuj a pošli. 

Ke kontrole odeslat do 24 5. 2020 na email  

                 Děkuji za spolupráci.  

 

mailto:Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz

