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DĚJEPIS 
- začneme klasicky, přečtěte si následující povídání a udělejte si výpisky do sešitu (fakt 

NENÍ NUTNÉ CELÉ OPISOVAT!!!) 

 

TECHNIKA, KULTURA A UMĚNÍ 

VE SVĚTĚ I ČESKÝCH ZEMÍCH VE 

2. POL. 19. STOLETÍ 
- První průmyslová revoluce zákonitě vedla k prudkému rozvoji technologií, které bylo 

třeba dále rozvíjet – relativně rychle přichází nové vynálezy a technologické postupy, 

nové myšlenky ve vědě, kultuře a umění 

- V technologiích dominuje Anglie, průmysl se rychle rozvíjí v USA, Francii, Německu i 

Rakousko-Uhersku, ale např. i v Japonsku 

- Rychle se rozvíjí podnikání a mezinárodní obchod, ekonomiky vyspělých států však 

bohatnou na úkor svých kolonií v Asii i Africe, jejichž bohatství mizí do Evropy 

- S tím souvisí i pocit nadřazenosti „bílého muže“ vůči domorodým obyvatelům (viz 

první rasové teorie) 

- Díky lepším hygienickým a materiálním podmínkám, ale i dokonalejší medicíně roste 

počet obyvatel 

 

SPORT A VOLNÝ ČAS 

- V souvislosti se směnným provozem v továrnách i dalším změnám ve způsobu obživy 

přichází nový pojem – „volný čas“1 

- Kromě divadelních či hudebních spolků vstupuje na scénu nový masový zdroj zábavy – 

MODERNÍ SPORT: 

o Cyklistika 

o Atletika 

o Vodní sporty (např. veslařství) 

o Kolektivní sporty (fotbal, rugby, …)  

o Tenis – r. 1877 první turnaj ve Wimbledonu 

                                                 
1 Definice se různí, obvykle čas zbývající po zajištění existenčních, pracovních a rodinných povinností 
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VYNÁLEZY 

- Naprosto zásadní roli hraje aplikace ELEKTŘINY v technologiích (vynálezci H. Herz, 

T. A. Edison, N. Tesla, W. von Siemens, …) 

- V této době často vznikají spory o autorství (patenty), vědci často pracují nezávisle na 

sobě: 

o BESSMESSERŮM KONVEKTOR – 

 autor H. Bessmesser  umožňuje masivní výrobu kvalitní OCELI (tzv. 

„doba ocelová“) – r. 1855 

o TELEFON  

 Zřejmě první A. Meucci, později J. Reis, dlouhé spory o autorství vedou 

A. G. Bell a E. Gray 

 po letech soudů získává patent A. G. Bell 

o SPALOVACÍ MOTOR 

 Zdokonalován od 50. let, r. 1885 první automobil se spalovacím motorem 

předvádí K. BENZ, r. 1887 G. DAIMLER předvádí motocykl, 

 R. 1897 předvádí R. DIESEL svůj naftový vznětový motor 

o ŽÁROVKA 

 R. 1879 získává patent T. A. EDISON (dohromady generátor, vedení 

proudu a žárovku) 

o RÁDIO (přístroj) 

 Opět spor o patent mezi Italem G. MARCONIM (také bezdrátový 

telegraf) a srbským rodákem N. TESLOU (propagátor dodnes užívaného 

střídavého proudu) 

o FILM 

 R. 1895 uspořádali první filmové představení bratři LUMIÉROVÉ 

- Pro světovou medicínu jsou zásadní objevy M. CURIE-SKLODOWSKÉ (+ manžel 

Pierre a A. C. Bequerel), která se zabývala výzkumem v oblasti RADIOAKTIVITY, a 

objev RENTGENOVÝCH PAPRSKŮ připisovaný W. C. RÖNTGENOVI 

- Od r. 1901 je nejvýznamnějším vědcům a osobnostem udělována NOBELOVA CENA 

založená díky A. NOBELOVI (vynálezce dynamitu) 
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UMĚNÍ VE SVĚTĚ VE 2. POL. 19. STOLETÍ 

- V umění nejprve vlivem pozitivismu převažuje REALISMUS a NATURALISMUS (v 

č. zemích ještě v 60. – 80. letech) 

- Později vzniká tzv. MODERNÍ UMĚNÍ (moderna), jehož základní směry se rozdělily 

na impresionismus, symbolismus, dekadence a novoromantismus2 

- Patrně nejdůležitějším zdrojem nových směrů je FRANCIE 

 

 

OTÁZKY A ÚKOLY: 

- Shlédni videa a odpověz na otázky: 

o Den, kdy začala první novodobá olympiáda: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-

novodoba-olympiada-6-duben-152232 

o Den narození první řidičky světa: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/narozeni-

berthy-benz-3-kveten-1849-317032 

o Den, kdy byla otevřena Eiffelova věž: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-otevrena-

eiffelova-vez-6-kveten-151212 

o Den, kdy byl patentován telefon: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-

patentovan-telefon-7-brezen-151127 

o Den, kdy se narodila Marie Curie-Sklodowská: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-narodila-

marie-curie-skodowska-7-listopad-1867-153167 

o Den, kdy svět poznal původce tuberkulózy: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-svet-poznal-

puvodce-tuberkulozy-24-brezen-1882-152907 

 

- Otázky: 

1. Jakému povolání se věnoval první novodobý olympijský vítěz v maratonu? 

                                                 
2 Blíže se jimi budeme zabývat v literatuře 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-novodoba-olympiada-6-duben-152232
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-novodoba-olympiada-6-duben-152232
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/narozeni-berthy-benz-3-kveten-1849-317032
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/narozeni-berthy-benz-3-kveten-1849-317032
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-otevrena-eiffelova-vez-6-kveten-151212
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-otevrena-eiffelova-vez-6-kveten-151212
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-patentovan-telefon-7-brezen-151127
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-patentovan-telefon-7-brezen-151127
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-narodila-marie-curie-skodowska-7-listopad-1867-153167
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-narodila-marie-curie-skodowska-7-listopad-1867-153167
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-svet-poznal-puvodce-tuberkulozy-24-brezen-1882-152907
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-svet-poznal-puvodce-tuberkulozy-24-brezen-1882-152907
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2. Odkud a kam jela Bertha Benz? 

3. Kolik stálo vstupné v den otevření Eiffelovi věže  

4. Jaká nehoda předcházela prvnímu úspěšnému telefonátu A. G. Bella? 

5. Jaký problém musí badatel řešit, pokud si chce prohlédnout originální poznámky Marie 

Curie-Sklodowské? 

6. Co je to tzv. Kochův bacil? 

 

TECHNIKA, KULTURA A UMĚNÍ 

V ČESKÝCH ZEMÍCH VE 2. POL. 19. 

STOLETÍ 
 

VĚDA A PODNIKÁNÍ 

- České země patřily v rámci Rakouska-Uherska nejen k průmyslově nejrozvinutějším, ale 

také k oblastem s nejvyšší gramotností obyvatelstva 

- Z nejvýraznějších českých techniků zaslouží pozornost například FRANTIŠEK 

KŘIŽÍK, vynálezce obloukové lampy a zásadního zlepšení tramvaje, BRATRANCI 

VEVERKOVÉ, venkovští zemědělci, kteří vynalezli tzv. ruchadlo (během orby obrací, 

drolí i kypří půdu zároveň) 

- Z hlediska poznání Afriky jsou významné expedice českého cestovatele EMILA 

HOLUBA 

- V oblasti vědy je dodnes světově proslulé jméno JOHANNA GEORGA MENDELA 

(z německé rodiny), který se stal zakladatelem GENETIKY (vědy o dědičnosti) 

- V oblasti podnikání a obchodu proslulo dodnes jméno EMILA ŠKODY, zakladatele 

ŠKODOVÝCH ZÁVODŮ („Škodovka“) či FRANTIŠEK RINGHOFFER – 

zakladatel továren na výrobu tramvají (v Praze od r. 1876), dodnes úspěšnou značku 

minerálních vod založil HEINRICH MATTONI r. 1864 

 

SPORT V ČESKÝCH ZEMÍCH 

- Naprosto dominantní tělovýchovnou organizací se stal SOKOL, již r. 1882 začíná 

dodnes trvající tradice VŠESOKOLSKÝCH SLETŮ – hromadných cvičení 
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- Jsou zakládány cyklistické či veslařské kluby, z Anglie se přichází i fotbal, nejstarším 

profesionálním klubem u nás je SLAVIA PRAHA (původně veslařský klub, nejstarší 

vůbec je patrně FK Loučeň), krátce nato vzniká i AC SPARTA PRAHA, v zimě je stále 

populárnějším bruslení 

 

KULTURA A UMĚNÍ 

- Náměty českých uměleckých děl se nesou zejména v duchu realismu – inspirace českou 

historií a také životem na venkově, mladá generace umělců na konci 19. století toto 

zaměření odmítá a hledá inspiraci zejména ve FRANCOUZSKÉ MODERNĚ 

 

MALÍŘSTVÍ 

- Dodnes jsou známá jména jako Jaroslav Čermák, Václav Brožík, Josef Mánes, díky 

ilustracím knih Aloise Jiráska se do českého povědomí dostala zejména díla 

MIKOLÁŠE ALŠE 

- z mladší generace je dodnes ceněno dílo impresionisty Antonína Slavíčka a ve světě 

svými malbami a uměleckými plakáty ALFONS MUCHA 

 

SOCHAŘSTVÍ 

- Ze sochařů jmenujme například JOSEFA VÁCLAVA MYSLBEKA, autora zřejmě 

nejznámějšího pomníku u nás – sv. Václava na Staroměstském náměstí 

 

ARCHITEKTURA 

- Kromě klasických architektonických budov se na pomezí techniky a umění dostávají i 

užitkové či průmyslové stavby, takovou stavbou je například PETŘÍNSKÁ 

ROZHLEDNA či vodárna v Nymburce 

- Na přelomu 19. a 20. století  je hlavním uměleckým směrem tzv. SECESE, u nás např. 

budova NÁRODNÍHO MUZEA v Praze, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, atp. 

- Do tzv. NOVOROMANTISMU jsou řazeny např. Hlavní nádraží v Českých 

Budějovicích či přestavba zámku HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 
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HUDBA 

- Česká hudba měla již od 18. století ve světě skvělý zvuk, díky novým technologiím 

záznamu zvuku (fonograf, později gramofon) bylo možno hudbu šířit k daleko většímu 

počtu posluchačů 

- Ve světě proslula a dodnes je uváděna hudba BEDŘICHA SMETANY, ve světové 

slávě jej však předčil jeho žák ANTONÍN DVOŘÁK (opera Rusalka, symfonie 

Z Nového světa), osobnost naprosto srovnatelná s popularitou Mozarta či Beethovena, 

z mladších se proslavil LEOŠ JANÁČEK 

- Z českých interpretů jmenujme EMMU DESTINOVOU, pěvkyni, jejíž sláva počala na 

samém konci století v Berlíně 

 

 

ÚKOLY A OTÁZKY 

- Podívej se na videa a odpověz na otázky: 

o Věda a technika v č. zemích po r. 1848: 

 https://edu.ceskatelevize.cz/veda-a-technika-v-ceskych-zemich-po-roce-

1848-5e441a91f2ae77328d0a6dca 

o První elektrická tramvaj v Praze: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-

tramvaj-v-praze-18-cervenec-1891-317152 

o Zavedení koruny jako platidla: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/zavedeni-

koruny-jako-platidla-2-srpen-1890-317177 

o Narození Emila Škody: 

 https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/vdm-82-emil-

skoda-63990191 

- Otázky: 

1. O jaký významný objev se zasloužil lékař Jan Jánský? 

2. Jakou rychlostí se pohybovala první tramvaj v Praze? 

3. Proč se desetikoruně říká pětka? 

4. Kdo po 1. světové válce provedl měnovou reformu v ČSR? 

https://edu.ceskatelevize.cz/veda-a-technika-v-ceskych-zemich-po-roce-1848-5e441a91f2ae77328d0a6dca
https://edu.ceskatelevize.cz/veda-a-technika-v-ceskych-zemich-po-roce-1848-5e441a91f2ae77328d0a6dca
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-tramvaj-v-praze-18-cervenec-1891-317152
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-tramvaj-v-praze-18-cervenec-1891-317152
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/zavedeni-koruny-jako-platidla-2-srpen-1890-317177
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/zavedeni-koruny-jako-platidla-2-srpen-1890-317177
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/vdm-82-emil-skoda-63990191
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/vdm-82-emil-skoda-63990191
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5. Co se stalo ve Škodových závodech 25. dubna 1945? 

 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA  
- Nějak už nevím, co z mluvnice vymýšlet nového Tak půjdeme na literaturu, ale zato 

pořádně … 

 

LITERATURA 

- Následujícího výkladu si zpracujte výpisky, přečtěte či poslechněte zadané texty a 

odpovězte na otázky 

 

PŘÍCHOD GENERACE 

RUCHOVCŮ A LUMÍROVCŮ – 70. 

L. 19. STOLETÍ V ČESKÉ 

LITERATUŘE 
- U příležitosti položení základního kamene Národního divadla v Praze byl vydán 

almanach pojmenovaný RUCH 

- Autoři sdružení kolem Ruchu se označují jako RUCHOVCI 

- Typickým rysem poetiky Ruchovců je silné vlastenectví, orientace na národní otázky 

a českou historii, český venkov, popř. otevřeně sympatizují s ostatními Slovany 

(zejména na Balkáně) 

- Jejich vidění historie a současnosti – Češi x Němci, „páni“ x „lid“, husité x katolíci – je 

značně černobílé a jednostranné 

- Koncem 70. let vešla do literatury generace autorů sdružených okolo časopisu LUMÍR 

(vydáván od r. 1855) označovaná jako LUMÍROVCI 

- Orientace Lumírovců směřovala za hranice Čech, inspiraci hledají ve francouzské, 

anglické i americké literatuře, přivádějí nejen nové formy básní (J. Vrchlický), ale 

rovněž se věnují překladatelské činnosti (např. J. V. Sládek vydává překlady děl W. 

Shakespeara) 



9 

 

- U obou skupin je patrná snaha vytvořit literaturu evropského formátu 

OSOBNOSTI RUCHOVCŮ A LUMÍROVCŮ 

J. V. SLÁDEK 

- dnes znám zejména jako autor prvních českých sbírek orientovaných na dětského 

čtenáře, cestuje do USA (próza Americké obrázky) 

- původně patřil k ruchovcům, později přechází do časopisu Lumír a přijímá 

„lumírovské“ vidění 

- dále se věnuje překladům z anglické a americké literatury, píše i učebnice 

angličtiny 

 

SVATOPLUK ČECH 

- jeden z nejpopulárnějších spisovatelů své doby, hlavní představitel Ruchovců 

- v poezii proslul svými patetickými vlasteneckými básněmi jako Husita na Baltu, Ve 

stínu lípy či Lešetínský kovář 

- naopak v próze se projevil jeho talent pro vtipnou satiru, neboť ve svých románech 

Pravý výlet pana Broučka do Měsíce a Nový epochální výlet pana Broučka, 

tentokrát do 15. století s humorem kritizuje „malého českého človíčka“ 

 

JAROSLAV VRCHLICKÝ 

- nesmírně činorodý autor, jeden s nejvýznamnějších autorů své doby, který byl svými 

současníky zvažován jako kandidát Nobelovy ceny za literaturu 

- jeho dílo je velice rozsáhlé, kvantita v některých případech škodila kvalitě, přesto 

psal oblíbené básně, prózy i divadelní hry 

- dnes se ke čtenářům, resp. divákům dostávají zejména jeho divadelní hry 

DRAHOMÍRA a zejména pak NOC NA KARLŠTEJNĚ (zpracovaná jako filmový 

muzikál s hudbou skladatele Karla Svobody) 

 

OTÁZKY A ÚKOLY 

- Přečti si úryvek z knížky Americké obrázky: 

o https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/josef-vaclav-sladek/#axzz6MRYxJ7CA 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/josef-vaclav-sladek/#axzz6MRYxJ7CA
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o Otázky: 

1. Jak je možné, že je Morava na břehu jezera v Michiganu?  

2. Jak je možné, že v české škole vedle sebe visí na stěně George 

Washington a Jan Žižka z Trocnova? 

- Přečti si báseň Spartakus od Jaroslava Vrchlického: 

o https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jaroslav-vrchlicky/spartakus-zlomky-

epopeje.html#axzz6MRYxJ7CA 

o Otázky: 

1. Kdo je Spartakus? 

2. Kdo je Krassus? 

3. Proč Vrchlický zmiňuje dvojverší „šest tisíc křížů musí řadou stát – 

ku Kapui kde cesta“? 

 

 

 

- Dále si do školního sešitu zpracuj následující látku – Spor o … 

SPOR O RUKOPISY –  

80. LÉTA 19. STOL. 
- V 80. letech 19. století se opět rozhořely spory ohledně pravosti RUKOPISŮ 

KRÁLOVÉDVORSKÉHO a ZELENOHORSKÉHO 

- Skupina odborníků – jazykovědců, historiků, chemiků a dalších (T. G. Masaryk, J. 

Goll, J. Gebauer, …) – na základě odborných posudků potvrdila pochyby J. 

Dobrovského a OZNAČILA RUKOPISY ZA PADĚLKY 

- Následně čelili odsouzení, posměchu a kritiky, neboť RKZ v této době představovaly 

jeden ze základů národního obrození (např. inspirovaly výzdobu Národního divadla 

či Smetanovu operu Libuše) 

- Definitivní rozuzlení přinesl až rok 1971, kdy bylo konečně prokázáno falšování 

RKZ 

- Podívej se na video: 

o Dějiny udatného … 

1. https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8&list=PLnplwg

XmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=88 

 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jaroslav-vrchlicky/spartakus-zlomky-epopeje.html#axzz6MRYxJ7CA
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jaroslav-vrchlicky/spartakus-zlomky-epopeje.html#axzz6MRYxJ7CA
https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=88
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PŘÍRODOPIS 

Dnes si nejprve ověříme znalosti ze smyslové soustavy.  

A později začneme studovat novou látku. 

 

SMYSLOVÁ SOUSTAVA. 

1/ V duhovce se nachází otvor nazývaný …………………..…..     , za ní se nachází  

………….……….…………. 

      která mění podle vzdálenosti předmětu svůj tvar a toto se 

nazývá………………………………. 

 

2/ Barevné vidění umožňují světločivné buňky …………………….. , Rozlišování světla a 

tmy (černobíle vidění) umožňují světločivné buňky …….……………… , a nacházejí se 

v oku na …………………………………. 

 

3/ Místo nejostřejšího vidění v oku nazýváme ……………………………   světelné buňky 

nejsou  

v místě, kterému říkáme ……………………. , kde odstupuje 

…………………………………. 

4/ Ucho kromě sluchového čidla, je také čidlo ………………………………..  a nachází se 

v části 

 ucha ………………………... . 

5/ stavba ucha: 

o ……………………………………………………: boltec, zevní zvukovod  

o bubínek: membrána 0,1 mm silná 

o střední ucho: …………………………………………………………………., 

Eustachova trubice                                                                                                                  

o vnitřní ucho: 

……………………………………………………………………..  

6/ Trubice,  která spojuje nosohltan s dutinu středního ucha se nazývá 

…………………………………………   

 a umožňuje tak vyrovnávání tlaku na obou stranách …………………………………… 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nosohltan
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dutina_st%C5%99edn%C3%ADho_ucha&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_ucho
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
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7/ CHUŤ - chuťové buňky jsou uloženy ………………………… na povrchu jazyku. Jaké 

druhy chuti jsme schopni vnímat 

…………………………………………………………………………………………… a jak 

jsou rozmístěny na jazyku. 

8/ ČICH - ve sliznici nosní dutiny je rozmístěno asi 10 mil. čichových buněk, zkus 

s tipnout, kolik vůní průměrný člověk dokáže rozeznat 

…………………………………………… 

9/ HMAT- je soubor několika různých smyslů, které pomocí receptorů v kůži umožňují 

získávat informace z okolí. Jaké podněty můžeme hmatem vnímat 

,…………………………………………………………………. Receptory hmatu jsou v kůži 

rozmístěny nestejnoměrně. Jaké části těla jsou nejcitlivější a které naopak mají malou 

citlivost…………………………………………………………………………………………

……………………. 

10/ Jednou nejčastější vadou naše lidského těla je krátkozrakost a dalekozrakost. Čím je tato 

vada způsobena, a jak se dá tato vada odstranit.   

 

A nyní něco nového:  SOUSTAVA ROZMNOŽOVACÍ.  

Z názvu vyplívá, že slouží k jednomu z důležitých znaků všech živých organismů, a to k 

rozmnožování. Ale úkol rozmnožovací soustavy je velmi složitý a komplexní. Od produkce 

pohlavně zralých buněk (vajíček a spermií), přes oplození, vývoj nového jedince, řízení 

životních cyklů až k přenosu genetických informací. Aby toho nebylo dost, k rozmnožování 

potřebujeme dvě úplně rozdílné pohlavní ústrojí. S touto látkou se seznámíte v učebnici na str. 

62-63. Součástí přehledných poznámek je nákres a popis PÚ obr.76 a 78 (stačí vždy jen jeden 

pohled). Součástí rozmnožování je i vývoj jedince před narození, porod a vývoj jedince po 

narození str. 63-66. Napište si poznámky a nakreslete uvedené obrázky. 

 

FYZIKA 
Učivo: 

 Elektrostatika  
o Vodič a izolant v elektrickém poli 

o Siločáry elektrického pole 

Úkoly: 
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 Opsat si poznámky z mého profilu (dodám). 

 Otázky a úkoly (viz můj profil). 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

MATEMATIKA 
Nyní se pustíme do úpravy rovnic se zlomkem. Pracuje se s nimi úplně stejně, jen se na 

začátku přidává nový krok. Při kterém se zbavíme zlomků. Následující poznámky si přepiš do 

PS str. 141. 

Řešení rovnice se zlomkem 

1. Krok – Vynásobíme celou rovnici nejmenším společným násobkem všech 

jmenovatelů v celé rovnici. 

2. Krok – Zkrátíme jmenovatele rozšiřujícím číslem. Dále provádíme běžné úpravy 

rovnic z předešlé kapitoly. 

 

Př. č. 1 

 Jelikož je zlomek jen jeden, násobíme hodnotou ve 

jmenovateli všechny členy rovnice. 

 Následně zkrátíme zlomek. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
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Př. č. 2 

 Společný nejmenší násobek obou 

jmenovatelů je 6. Tedy vynásobíme 

každý člen rovnice 6. 

 Nyní zkrátíme.  

 Pozor! U prvního zlomku má 

čitatel více členů tím pádem musíme 

násobit třemi oba členy. Proto závorka. 

 

 

 

 

Možné řešení rovnic 

1. Řešení x = č.   X nám vyjde nějaká hodnota (číslo, zlomek, desetinné číslo) 

Rovnice má pouze jedno řešení. 

 

2. Řešení 0.x = č.   Neznámá x nám během výpočtů tzv. vypadne. Na druhé straně 

rovnice zůstane číselná hodnota různá od 0. 

Rovnice nemá  řešení. 

 

3.  Řešení 0.x =0   Během úprav nám zůstane 0 = 0. Za x můžu dosadit libovolnou 

hodnotu a vždy nám vyjde levá strana rovnice se rovná pravé.  

Rovnice má  nekonečně řešení.  

 

V PS si vypracuj stranu 142 až 144, test na str. 147, slovní úlohy str. 148-151. 

V případě nejasností je vše ještě jednou vysvětleno v učebnici nebo přikládám odkaz, kde je 

látka také vysvětlena. Vše v PS vyfoť a opět pošli emailem.  

Odkaz: 

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=48 

 

 

CHEMIE 
Další sloučeniny, které jsou pro nás důležité, jsou kyseliny. Jejich názvosloví uděláme 

společně ve škole.  Ale můžete se s nimi seznámit obecně. Nejdříve si o nich přečtěte v učebnici 

str. 95-100. 

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=48
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Následující poznámky si přepiš do sešitu. 

Kyseliny 

Kyseliny jsou látky, které ve vodě uvolňují kationy vodíku H+. 

Př. kyselina chlorovodíková HCl 

HCl  --->  H+ + Cl- 

Vlastnosti kyselin 

1. Mají kyselou chuť. 

2. Barví lakmus červeně. (na internetu si zjistěte: Co je to lakmus?) 

3. Mají hodnoty pH menší než 7. 

4. Koncentrované kyseliny jsou žíraviny - naleptávají pokožku, textil, kovy, přírodu. 

5. Kyseliny reagují s reaktivními kovy za vzniku vodíku a soli. 

2HCl + Mg  ---> H2 +MgCl2 

6. Kyseliny vedou elektrický proud (jejich roztoky obsahují volně pohyblivé ionty). (uč. obr. 

185) 

7. Obsahují odštěpitelné vodíky (ve vodném roztoku ionizují - probíhá ionizace) 

kyselina  --->  H+ (vodíkový kation) + anion kyseliny 

H+ + H2O  --->  H3O
+(oxoniový kation) 

H+ je nositelem kyselosti - převažuje-li v roztoku, roztok je kyselý. (uč. obr. 187) 

 

(Kyseliny patří k látkám, které leptají sliznice a poškozují pokožku! Proto při práci s 

kyselinami používat gumové rukavice, ochranný štít, popř. brýle). 

 

Ředění kyselin: - kyselinu liji do vody. NIKDY NE NAOPAK!!! 

 

První pomoc při polití kyselinou: 

- postižené místo alespoň 20 minut vymývat proudem studené vody 

- při požití necháme postiženého vypít mléko s vajíčkem nebo s živočišným uhlím 

- vždy doprava k lékaři 

Třídění kyselin podle složení 

 

1. bezkyslíkaté (H+ + nekovový prvek): 

Př. kyselina chlorovodíková - HCl 
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Názvosloví 

HF - kyselina fluorovodíková 

HI - kyselina jodovodíková 

HBr - kyselina bromovodíková 

H2S - kyselina sirovodíková 

 

 

2. kyslíkaté (H+ + kyselinotvorný prvek (centrální atom) + kyslík): kyselina sírová - H2SO4, 

kyselina uhličitá - H2CO3 

Názvosloví 

 

 
Významné kyseliny: 

Na následujícím odkazu si projděte vše o kyselinách. Z podkapitoly nejdůležitější kyseliny si 

vypište nejdůležitější informace o 

Kyselině chlorovodíkoví 

Kyselině sírové 

Kyselině dusičné 

http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny0.html 

Vypracované poznámky opět vyfoť a pošli emailem. 

 

http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny0.html
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ZEMĚPIS 
Zápis do sešitu: 

Rozmístění obyvatelstva 

- velmi nerovnoměrné 

faktory ovlivňující hustotu osídlení: 

a) přírodní – vzdálenost od moře 

                   nadmořská výška 

                   podnebí 

                   úrodnost půdy 

                   zdroj pitné vody 

b) socioekonomické – zaměstnanost 

                                   výše mzdy 

                                   režim, války 

                                  rodinné vazby, kultura   

 

Sídla 

rozdělení sídel: 

 1) přechodně obývaná:          

                  a) jednoduchá – chatrče lovců – v rovníkových oblastech 

           - v savanách Afriky 

           - chovatelé sobů na Sibiři 

 

                   b) moderní – montované stavby - výzkumné stanice v Antarktidě                                                                                      

                                            - domy Eskymáků v Kanadě  
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2) sídla trvalá: 

                  a) venkovská – rozptýlená – Evropa – samoty, hory 

                                                                   - Amerika, Austrálie – farmy 

 

                                           - skupinová – Evropa, Afrika, Asie 

 

b) městská – města 
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pojmy: metropole = hlavní město 

             urbanizace = stěhování lidí do měst 

             aglomerace = osidlován okolí měst 

 

Světové hospodářství 

hospodářské rozdělení světa: a) bohatý sever 

b) chudý jih 

bohatý sever = USA, Kanada, Evropa, Rusko, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland,  

                            Jihoafrická republika, Čína, Izrael 

chudý jih = Asie - bez Izraele, Japonska, Číny Ruska 

                    Afrika – bez JAR   

                    Střední a Jižní Amerika  

                    Oceánie 

bohatý sever = 38% rozlohy světa 

                        = 22% obyvatel světa 

                        = 85% světového hospodářství 

chudý jih        = 62% rozlohy světa 

                         = 78% obyvatel světa 

                         = 15% světového hospodářství 

chudý jih se dělí na dvě skupiny: 

a) nejchudší země světa – Afrika 

b) rychle se rozvíjející země =asijští draci (tygři) 

Jižní Korea, Taiwan, Singapur, Thajsko, Malajsie, Indonésie, Brasilie 

důvod: velký vývoz zboží  

- levná a kvalitní pracovní síla = levné a kvalitní zboží  
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ANGLICKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. FILIPA 

MARKA 
 

V tomto období přejdeme na lekci 2 – Fame and Fortune. Naučíme se používat předpřítomný 

čas a porovnáme ho s časem minulým.  

 Zopakujte si všechna nepravidelná slovesa. 😊 

 Zapište si do slovníčků slovní zásobu 2A a 2B. 

 Z pracovního sešitu na stranách 75 a 76 proveďte zápis do školních sešitů – oddíl 2.1, 

2.2 a 2.3. 

 Projděte si v učebnici text a cvičení na stranách 20 a 21. Cvičení 7 je úkol k odevzdání: 

o Co kaskadér Frank udělal? (zde použijete Present perfect)  

o Kdy tyto kousky provedl? (zde musíte použít Past simple) 

o Věty 3 – 9 vyfoťte nebo přepište do e-mailu a pošlete mi je. 

 Vypracujte cvičení ze stran 14 a 15 v pracovním sešitu. 

 V učebnici na straně 22 si přečtěte pokračování příběhu dvou soukromých detektivů. 

 Projděte si cvičení 2, 3 a 4 na protější stránce. Cvičení 5, 6 a 7 se týká látky for a since 

– zašlete na mou adresu vypracované cvičení 6 (kam doplnit for a kam since?) a dvě 

věty ze cvičení 7 (na základě vašich znalostí této látky rozhodněte, kde se použije 

Present perfect a kde Past simple). 

 Vypracujte cvičení ze stran 16 a 17 v pracovním sešitu. 

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip 

Marek (odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) se ke konci tohoto 

období objeví správně odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu. Zkontrolujete si svá cvičení, 

kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-mailu. Dále pod svůj profil 

přidám odkaz na dobrovolné procvičování probírané látky. 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
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ANGLICKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. JINDŘIŠKY 

KRAŤKOVÉ 
 

1) Watch the video Learn English with the Big Ben Theory using the following link. / 

Podívejte se na video Learn English with the Big Ben Theory z odkazu níže. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm_VZfo9fxA 

 

2) Choose any three  expressions from the video and write sentences using them, the 

sentences should be in different tenses. / Vyberte z videa jakékoli tři spojení a vytvořte 

tři věty s vybranými výrazy. Vytvořte každou větu v jiném čase. 

 

3) Write your opinion in the video (Did you like it / enjoy it? Why yes / Why not?) / 

Napište vlastní názor na video (Líbilo se. Proč? / Nelíbilo se. Proč ne?) 

 

4) Do you watch any English series with or without subtitles? If yes, which ones? / 

Díváte se na nějaké anglické seriály v původním znění / s titulky? 

 

NĚMECKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. NIKOLY 

BEČKOVÉ 
- zadání jsou dostupná na webu: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-

nikola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm_VZfo9fxA
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola
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NĚMECKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. MARIE 

TESAŘOVÉ 
Zasílejte pouze vyplněné opakovací testy. 

Hallo Jungen und Mädchen! 

Dnes budeme nejprve hodně, opakovat. 

1. PS 67 všechna slovíčka + str. 64 mluvnici + množné číslo podstatných jmen v ŠS + 

rámeček v učebnici str. 68. 

Potom vypracujte opakovací test v PS 65–66 a pošlete mi ho. 

2. Zopakujte si slovíčka v PS 75 a v učebnici str. 84. Zase si vypište do ŠS množné číslo, 

př. der Herr – die Herren… 

3. V učebnici str. 81 si přečtěte dotazník a procvičte v PS 71/11 a vlastní dotazník PS 

72/12. 

4. Do slovníčku si napište: der Steckbrief = dotazník, der Privatunternehmer = soukromý 

podnikatel a zjistěte sami názvy povolání a zapište si je: zahradník, rybář, zemědělec 

(sedlák), řidič, kuchař, kuchařka, číšník, servírka, zdravotní sestra, uklízečka, účetní, 

zedník, listonoš. Naučte se je. 

5. V dalším týdnu si zopakujte celou 8. lekci: PS 75 slovíčka, PS 72 mluvnici, v učebnici 

rozhovory str. 78–80. Pak vypracujte opakovací test v PS 73–74 a pošlete mi ho. 

6. Zopakujte si povolání a v učebnici slovíčka str. 85, opět si vypište množná čísla. 

7. Ve slovníčku si označte 2. díl a zapište si následující slovíčka: das Zimmer = pokoj, 

místnost; das Wohnzimmer = obývací pokoj, das Schlafzimmer = ložnice, das 

Kinderzimmer = dětský pokoj, das Arbeitszimmer = pracovna, das Badezimmer, das 

Bad = koupelna, die Küche [kchýche], die Toilette [tchoalete] = WC, die Garderobe = 

šatna, die Garage [garáž] = garáž, die Terrasse = terasa, die Treppe = schodiště, die 

Speisekammer = spíž, die Kammer = komora, der Flur = chodba, předsíň, der Keller = 

sklep, der Balkon 

8. Naučte se nová slova, nakreslete do DÚ plánek vašeho bytu a popište ho. 

 

Viel Erfolg! 

 

Eure  Deutschlehrerin 

 


