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ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
 

LITERATURA (+ DĚJEPIS) 
- Níže uvedená látka souvisí s dějepisem i literaturou zároveň, výpisky si nicméně 

proveďte do sešitu na literaturu, na níž bude kladen důraz především 

 

ČESKÝ REALISMUS - 80. LÉTA 19. 

STOLETÍ 
 

REALISMUS V ČESKÉ POLITICE A 

SPOLEČNOSTI 

- Realismus se do české literatury postupně prosazuje od dob generace Májovců, jeho rysy 

jsou totožné se znaky realismu ve Francii či Anglii (viz poznámky v sešitě) 

- Z hlediska společenského a politického se od 80. let realismus prosazuje díky generaci 

kolem mladého sociologa T. G. MASARYKA (* 1850), dále J. Herbena, K. Kramáře, 

atd., r. 1900 zakládá Masaryk Realistickou stranu (později Českou stranu lidovou - 

pokrokovou) 

- Českou společnost často pobuřují názory a postoje realistů týkající se často nekritického 

českého „vlastenčení“, současné české společnosti, popírání pravosti rukopisů RKZ 

antisemitismu (viz Masarykovo vystoupení v případě procesu s Leopoldem Hilsnerem), 

atd. 

- Realisté žádají střízlivou a věcnou argumentaci a postupné (reálné) cíle české 

politiky, které mají vést k povznesení české společnosti na evropskou úroveň 

- Odmítají neplodné vyzdvihování „slavné a výjimečné české minulosti“, atd. 

- Masaryk se za Realistickou stranu později stává i poslancem Říšského sněmu a známou, 

i když kontroverzní osobností 

 



REALISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE 80. – 90. 

STOL 

- Realismus se stejně jako ve světě prosazuje zejména v próze (román a povídka) a 

v dramatu (divadelní představení), poezie se svou podstatou pro realismus příliš nehodí, 

realistické poezii se věnuje J. S. Machar, částečně A. Sova 

- Českou realistickou prózu i drama lze rozdělit na HISTORICKOU a VENKOVSKOU 

- Historická próza se soustřeďuje na řadu témat – zejména husitství, třicetiletou válku, ale 

i další výrazná období; venkovský realismus se zaměřuje na prostředí české vesnice, 

neidealizovaných, často drsných lidských vztahů sevřených tradiční morálkou, vztahy 

plné bezohlednosti a krutosti 

- V historickém realismu vyniká nade všechny osobnost gymnaziálního profesora a 

spisovatele ALOISE JIRÁSKA, známého především romány a povídkami z období 

husitství (Proti všem, Husitský král, …), baroka (Temno) či národního obrození (F. L. 

Věk), k jeho současníkům patřil např. Václav Beneš Třebízský či Zikmund Winter 

- Ve venkovském realismu patří k vrcholným dílům tvorba KARLA RAISE (Kalibův 

zločin, …) či dramatiků bratří MRŠTÍKŮ (drama Maryša), k výrazným českým 

autorkám náleží GABRIELA PREISSOVÁ (drama Její pastorkyňa) 

 
OTÁZKY A ÚKOLY 

- Odpovědět můžete na email: 

1. Poslechni si audio pověst od Aloise Jiráska Žito kouzelník: 

o https://www.youtube.com/watch?v=44vHDOg_S08 

o Otázka: Co v příběhu znamená, že Žito „spolkl a vyvrhl Švába“? 

2. Národ sobě - Alois Jirásek 

o https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/alois-jirasek-210462 

o Otázka: Co znamenala tzv. JIRÁSKOVSKÁ AKCE v 50. letech? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=44vHDOg_S08
https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/alois-jirasek-210462


MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY 

NA KONCI 19. STOLETÍ 
 

- Od 70. l. 19. stol. se v evropském a světovém umění prosazují nové umělecké směry, 

z nichž nejdůležitější jsou: 

o Impresionismus 

o Dekadence 

o Novoromantismus 

o Symbolismus 

- Jejich společné rysy jsou podobné romantismu 1. poloviny 19. století: 

o Důraz na osobní prožitek jedince 

o Subjektivní prožitek a vnímání světa 

o Odpor k přesně vymezeným pravidlům rozumu (tj. tedy i realismu) 

- Prosazují se zejména v malířství, hudbě a literatuře 

 

IMPRESIONISMUS 

- Nejvýrazněji se prosazuje ve výtvarném umění 

- Odvozen od slova „impression“ – vjem 

- Snaží se zachytit prchavost okamžiku, určitý neopakovatelný moment, v malířství jsou 

typické přiznané tahy štětcem, v oblasti literatury se často objevuje v poezii (motivy 

přírody, atp.) 

- V malířství jsou světově proslulí francouzští impresionisté VINCENT VAN GOGH 

(Slunečnice, Autoportrét, Hvězdná noc), PAUL GAUGIN (Tahiťanky), CLAUDE 

MONET (Kupky sena – nedávno vydražen za v přepočtu 2, 5 miliardy Kč), u nás 

zmíněný Antonín Slavíček 

- Samotný název „impresionismus“ byl původně hanlivý, odvozen je od obrazu 

„Imprese“ od Claude Moneta 

- V české literatuře se literárnímu impresionismu věnuje zejména ANTONÍN SOVA či  

VILÉM MRŠTÍK (vesnické drama Maryša) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/Soubor:Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/Soubor:VanGogh_1887_Selbstbildnis.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#/media/Soubor:VanGogh-starry_night.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin#/media/Soubor:Paul_Gauguin_056.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Impresionismus#/media/Soubor:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg


DEKADENCE 

- Název odvozen od slova „de-cadentia“ – úpadek, či úpadkový 

- Směr velmi individualistický, zaměřený na do té doby „nemorální“ témata sexuality, 

šílenství, degeneraci, zároveň se zabývá dokonalostí či krásou, kterou ale nazírá 

v neobvyklých souvislostech 

- Ve světové literatuře proslul anglický spisovatel OSCAR WILDE, mimořádně 

talentovaný autor proslulý ostrou kritikou viktoriánské společnosti 19. století, nenávidí 

pokrytectví a lež, výrazným tématem je však pro něj krása fyzická i duševní, otevřeně se 

jako jeden z prvních hlásí ke své homosexualitě, za niž je rovněž odsouzen do vězení 

- Píše dramata (např. Jak je důležité míti Filipa), neslavnějším románem je u něj zřejmě 

Obraz Doriana Graye, slavná je i jeho kniha Šťastný princ a jiné pohádky 

 

NOVOROMANTISMUS 

- Inspirován romantismem, má zálibu v historických tématech, příbězích plných 

dobrodružství, romantické lásky, objevují se i psychologická témata 

- Jedním z nejpopulárnějších spisovatelů tohoto období je Skot ROBERT LOUIS 

STEVENSON, jehož dobrodružný román Ostrov pokladů či psychologický horor 

Podivný případ dr. Jekylla a pana Hydea jsou stále vydávány a mnohokrát zfilmovány  

- Z novoromantických dramat se dodnes hraje Cyrano z Bergeracu spisovatele 

EDMUNDA ROSTANDA 

 

SYMBOLISMUS 

- Umělecký směr, který je protikladem realismu, pracuje s mnohovýznamností symbolů, 

inspiruje se novou moderní vědní disciplínou – psychologií a psychiatrií 

- Prosazuje se opět zejména v malířství (např. Švýcar ARNOLD BÖKLIN – Ostrov 

smrti) a sochařství, literatuře je nejvýraznějším symbolistou Francouz STEPHANE 

MALLARMÉ či Nor HENRIK IBSEN 

- V Čechách nejvíce prosluli výtvarník a básník KAREL HLAVÁČEK a básník 

OTOKAR BŘEZINA 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arnold_B%C3%B6cklin#/media/Soubor:Arnold_Boecklin_-_Island_of_the_Dead,_Third_Version.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arnold_B%C3%B6cklin#/media/Soubor:Arnold_Boecklin_-_Island_of_the_Dead,_Third_Version.JPG


OTÁZKY A ÚKOLY 

- Poslechni si audio, podívej se na video na následující odkazy: 

o Oscar Wilde: Sobecký obr 

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

 Kdo je „dítě s ranami po lásce“? Rada: Pohádka má hluboký náboženský 

a filosofický podtext. 

o Edmund Rostand: Cyrano z Bergeracu 

 https://www.youtube.com/watch?v=GgwEjA9xucA 

 Jakou zvláštní fyzikou vlastnost má Cyrano? 

 Co nakonec „definitivně“ okouzlí Roxanu? 

 

NĚMECKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. MARIE 

TESAŘOVÉ 
 

NJ 8. AB 

Hallo Jungen und Mädchen! 

Dokončili jsme učivo 1. dílu. Dnes budeme hlavně opakovat. 

1. Slovíčka v učebnici str. 86, vypsat množné číslo do ŠS. 

2. Zopakujte si názvy povolání, které jste měli minule zjistit, dále názvy místností 

z 2. dílu učebnice a doplňte do slovníčku: der Schrank, Schränke = skříň, skříně, das 

Sofa, -s = gauč, pohovka, das Bett, -en = postel, das Regal, -e = police. (Jistě jste 

pochopili, že ty koncovky patří množnému číslu). 

3. V 7. lekci si zopakujte na str. 68 (v učebnici) předložku in, která na otázku Wo? – 

Kde? musí užít 3. pád a znamená v. V rodě mužském a středním bude člen dem, př. in 

dem Hotel nebo im Hotel. V rodě ženském dáme ve 3. p. der, př. in der Schule. 

Stejně je tomu i u předložky auf = na (vodorovné ploše). 

Nyní si pod plánek domu, bytu (úkol z minulé hodiny) napište Wo bist du? – Kde 

jsi? 

Pak tvořte co nejvíce spojení předložek in, auf podle vzoru: in dem bad (im Bad), auf 

der Terrasse… Nejméně 10. 

4. Stejným způsobem se používají předložky vor = před, hinter = za, über = nad, 

přes, unter = pod, mezi (více lidmi, věcmi), neben = vedle, zwischen = mezi (dvěma 

https://www.youtube.com/watch?v=opbDSBVAEko
https://www.youtube.com/watch?v=GgwEjA9xucA


lidmi, věcmi), an = na (svislé ploše, př. an der Tafel), u, při, k. Na otázku Wo?  3. 

p.  

Tyto předložky si opište do ŠS. Potom si budete postupně kreslit dům, skříň, stůl, 

postel. Nechte si kolem dostatek místa, abyste mohli psát a šipkou značit různá 

předložková spojení, př. im Schrank, unter dem Schrank, auf… 

5. Zopakujte si časování nepravidelných sloves sehen, fernsehen, lesen, fahren, 

Rad fahren, laufen v přítomném čase. 

6. Zopakujte si ještě pokyny v PS 78–79. Budete je užívat i v dalším studiu. 

Závěr 

Mrzí mě, že jsme se nemohli několik měsíců setkávat a společně učivo procvičovat. Doufám, 

že se vám podařilo při samostudiu všechno zvládnout. Neztraťte učebnice a PS. V září si 

zopakujete a docvičíte látku 7. a 8. lekce. Bohužel už vás nebudu učit já, ale nová paní učitelka. 

Já budu ráda vzpomínat na vaši snahu, pěkné školní výsledky a slušné chování. 

Do dalších dnů vám přeji hodně zdraví, štěstí, radostí a úspěchů nejen ve škole. 

Alles Gute! Schöne Ferien! 

 

Eure  Deutschlehrerin 

 

ANGLICKÝ JAZYK – 

SKUPIN MGR. FILIPA 

MARKA 
V tomto období dokončíme lekci 2 – Fame and Fortune. Naučíme se vyjádřit to, že někdo 

někam jel a pak také tázací dovětky. 

 Znovu si zopakujte všechna nepravidelná slovesa. 😊 

 Zapište si do slovníčků slovní zásobu 2C a 2D. 

 Projděte si v učebnici text a cvičení na stranách 24 a 25. 

 Do školních sešitů si zapište cvičení 3a z učebnice na straně 25. Doplníte dva sloupce 

(Noun – podstatné jméno a Adjective – přídavné jméno. Cvičení vyfoťte nebo přepište 

do e-mailu a pošlete mi ho. 

 Vypracujte cvičení ze stran 18 a 19 v pracovním sešitu. 

 V učebnici na straně 26 si přečtěte a přeložte pokračování příběhu s názvem Andy’s in 

trouble. Jak to dopadlo? Dozvíte se na mém profilu. 

 Z pracovního sešitu na stranách 76 a 77 proveďte zápis do školních sešitů – oddíl 2.4 a 

2.5. 



 K této látce se pojí cvičení 5, 6, 7 a 8 v učebnici na straně 27. Projděte si je. 

 Vypracujte cvičení ze stran 20 a 21 v pracovním sešitu. 

 Dobrovolně si můžete pročíst zajímavé články na stranách 28 a 29 v učebnici. Na straně 

30 je pak opakování celé druhé lekce – to samé je i v pracovním sešitu na stranách 22 a 

23. 

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 konec příběhu a správné 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. 

 

FYZIKA 
Učivo: 

 Elektrické obvody (Elektrický proud) – učebnice str. 91-98  

o Elektrotechnické schématické značky 

o Elektrický proud 

o Měření elektrického proudu 

o Elektrické napětí 

o Měření elektrického napětí 

Úkoly: 

 Přečíst látku (učivo) v učebnici (str. 91-98). 

 Opsat si poznámky z mého profilu (dodám). 

 Otázky a úkoly (viz můj profil). 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

ZEMĚPIS 
Zápis do sešitu: 

Zemědělství světa 

je závislé na přírodních podmínkách = kvalita půdy, teplo, světlo, srážky 

1) rostlinná výroba  

zemědělská půda se dělí: a) orná půda 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan


                                               b) zelené plochy = pastviny 

plodiny: a) obiloviny – pšenice, rýže, kukuřice, ječmen, oves, proso, čirok 

 

                b) technické plodiny – brambory, cukrová řepa, cukrová třtina,  

                                                         kaučukovník 

 

 

                c) textilní plodiny – len, konopí, bavlna, juta 

 

                 d) olejniny – sója, podzemnice olejná, olivy, mák, slunečnice 

 

                 e) pochutiny – čaj, kakao, káva         



      

                 f) luštěniny – hrách, fazole, čočka 

 

2) živočišná výroba = chov 

- skotu, prasat, ovcí, drůbeže, koní, koz, velbloudů, bource morušového, včel,  

lam,  jaků, slonů, sobů a kožešinových zvířat 

 

 

 

Průmysl světa 

1) těžební = těžba surovin 



                    a) paliva – černé a hnědé uhlí, ropa a zemní plyn, rašelina 

                    b) černé kovy – železná ruda, mangan, zinek, cín, chrom 

                    c) barevné kovy – bauxit (ruda hliníku), měď, olovo 

                    d) drahé kovy – zlato, stříbro, platina 

                    e) nerudy – sůl, písek, fosfát, síra, hlína, kaolín, vápenec 

 

2) energetický = výroba elektrické energie 

                     a) tepelné 

                     b) jaderné 

                     c) vodní 

                     d) alternativní (solární, větrné, z biomasy) 

 

3) hutní = výroba železa, oceli, barevných kovů 

4) strojírenský = výroba strojů 

                           a) dopravní – auta, lodě, vlaky, letadla 

                           b) investiční –  stroje v továrnách 

                           c) přesné – jemná mechanika, elektrotechnika 



 

5) chemický – a) petrochemie – zpracování ropy (benzín, nafta, oleje) 

                          b) organická chemie – plasty, umělá vlákna 

                          c) anorganická chemie – kyseliny, hnojiva, výbušniny 

                          d) farmacie – léky 

6) průmysl stavebních hmot – keramika, sklo 

7) dřevozpracující – nábytek 

8)spotřební – textil, oděvy, boty 

9) potravinářský – cukrovary, lihovary, pekárny, masokombináty, pivovary,  

                                 mlékárny   

   

Doprava světa 

dělení podle prostředí: 

1) pevninská – a) železniční – nejdelší délka tratí – Rusko, Čína, USA 

                                                  - nejhustší síť železnic – Německo, Velká 

Británie, 

                                                                                             Maďarsko, ČR 

                           b) silniční – dálnice, silnice I. třídy, silnice II. třídy, místní  



                                                komunikace 

 

2) vodní – a) říční a jezerní 

                   b) námořní – kontejnery, trajekty, tankery 

 

3) letecká – a) pravidelné lety 

                      b)lety na objednávku = charterové lety 

4) speciální druh dopravy – potrubní - ropovody, plynovody, parovody 

                                                - lanovky       

 

                  

 

 



PŘÍRODOPIS 
 

SMYSLOVÁ SOUSTAVA. 
1/ V duhovce se nachází otvor nazývaný zornice, za ní se nachází čočka 

      která mění podle vzdálenosti předmětu svůj tvar a toto se nazývá zaostřování 

(akomodace) 

 

2/ Barevné vidění umožňují světločivné buňky čípky, Rozlišování světla a tmy (černobíle 

vidění) umožňují světločivné buňky tyčinky, a nacházejí se v oku na sítnici. 

 

3/ Místo nejostřejšího vidění v oku nazýváme žlutá skvrna, světelné buňky nejsou  

v místě, kterému říkáme slepá skvrna, kde odstupuje zrakový nerv. 

4/ Ucho kromě sluchového čidla, je také čidlo rovnováhy.  a nachází se v části 

Vnitřního ucha (kosti skalní). 

5/ stavba ucha: 

o Vnější ucho: boltec, zevní zvukovod  

o bubínek: membrána 0,1 mm silná 

o střední ucho: sluhové kůstky (kladívko, třmínek a kovadlinka), 

Eustachova trubice                                                                                                                  

o vnitřní ucho: polokruhové kanálky a blanitý hlemýžď. 

6/ Trubice  která spojuje nosohltan a dutinu středního ucha se nazývá Eustachova trubice  

a umožňuje tak vyrovnávání tlaku na obou stranách bubínku 

7/ CHUŤ – chuťové buňky jsou uloženy v chuťových pohárcích na povrchu jazyku. Jaké 

druhy chuti jsme schopni vnímat sladkost, slanost, kyselost hořkost a jak jsou 

rozmístěny na jazyku. Viz obr. 76/str. 60 

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

kolik vůní průměrný člověk dokáže rozeznat asi 300 druhů vůni (v závislosti na pohlaví 

a životním stylu). 

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


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

získávat informace z okolí. Jaké podněty můžeme hmatem vnímat dotyku, tlaku, bolesti, 

chladu, tepla, vpichu, vibrací a polohy těla. Receptory hmatu jsou v kůži rozmístěny 

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

prstů a špička jazyka jsou nejcitlivější, naopak nejmenší citlivost je na zádech. 

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

vada způsobena, a jak se dá tato vada odstranit.  Obraz se promítá před sítnicí nebo za 

sítnicí, korekce čočkami (spojkami rozptylkami). 

 

Tak to bylo trochu opakování ze smyslové soustavy. Na soustavu rozmnožovací je skoro každý 
odborník. Tak dneska se pozastavíme u dědičnosti. 

Co je to ta dědičnost? 

Je to schopnost organismu, díky které potomek získává vlastnosti nebo predispozice k 
vlastnostem po rodičích. Dozvíte se odpověď na otázku „pokom to naše dítě je!“. 

Kromě dědičnosti si musíme povšimnout i proměnlivosti. Kdyby nebylo proměnlivosti nebylo 
by Evoluce. A když je proměnlivost, musíme ty dobré vlastnosti přenést na další generaci, a to 
je zase ta dědičnost. Zakladatelem vědy o genetice byl J.G. Mendel. Právě on použil označení 
základní jednotky dědičnosti slovem GEN (vloha). Geny jsou pak umístěny na zvláštních 
vláknitých útvarech, které nazýváme CHROMOZOMY a ty jsou umístěny v buněčném jádře. 
Každý člověk má v jádře tělních buněk 22 párů chromozomů. Ty jsou zodpovědné za to, jestli 
je malý, velcí, blonďáci nebo bruneti, jestli má zelené oči nebo hnědé, nebo že má roztomilé 
mateřské znaménko. Ale 23. pár chromozomu je označován jako pohlavní chromozóm a ten 
rozhoduje o ton, jestli je to Petr nebo Petra Jestli úkol z přírodopisu vypracovali /vypracovaly. 

 Tato v podstatě velmi těžká část samostudia je velmi zajímavá a Vy si o ní můžete přečíst 
v knížce na straně 67–70. Napište si stručné poznámky a nakreslete si obrázek 86 na straně 
69 – přenos pohlaví u člověka. 

Doporučená videa ke zhlédnutí. 

https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs 

https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg&index=5&list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJj
UDNQNw056PeaEI 

https://www.youtube.com/watch?v=aCm6gXlua48&feature=youtu.be 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs
https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg&index=5&list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJjUDNQNw056PeaEI
https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg&index=5&list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJjUDNQNw056PeaEI
https://www.youtube.com/watch?v=aCm6gXlua48&feature=youtu.be


MATEMATIKA 
 

Nyní nás čeká poslední téma a tím je vyjádření neznámé ze vzorce. Obecné vyjadřování ze 

vzorce se provádí i ve fyzice. Pouze se upravuje vzorec, tak abychom dodržovali stejné zásady 

jako u úpravy rovnic. Následně si prostudujte vzorové úpravy a přepište do PS str. 159. 

 

 

V případě nejasností naleznete vyjadřování neznámé ze vzorce i v učebnici nebo na 

následujícím odkazu. 

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

Vypracujte v PS str. 159 až 161, souhrnné opakování  od str. 163 – 166. Vypracované úlohy 

nafoť a pošli emailem. 

 

CHEMIE 
V minulém zadání jste se měli zaměřit na kyseliny. Nyní se podíváme na zásady. 

Načtěte si učebnici str. 101-104. Následující poznámky přepiš do ŠS. 

Hydroxidy 

Definice 

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


 

Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH- vázáné na 

kationty kovů (popřípadě na amonný kation NH4
+). 

 

Hydroxidy jsou látky, které ve vodě uvolňují hydroxidové anionty OH- 

KOH ---> K+ + OH- 

 

Příklady 

 

KOH - hydroxid draselný, NH4OH - hydroxid amonný 

 

 

 

                Společné vlastnosti hydroxidů 
 

 

1. Barví lakmus modře a fenolftalein červeno-fialové. 

2. Mají hodnoty pH větší než 7. 

3. Roztoky koncentrovaných hydroxidů jsou žíraviny. 

4. Ve vodě uvolňují hydroxidové anionty, probíhá ionizace. 

hydroxid ---> hydroxidový anion + kation hydroxidu 

NaOH ---> OH- + Na+ 

5. Vedou elektrický proud 

6. Reagují s kyselinami (neutralizační reakce) - vzniká sůl a voda: 

NaOH + HCl ---> NaCl + H2O 

 

 

                          První pomoc 

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

hydroxidy používat gumové rukavice, ochranný štít, popř. brýle. 

a. oplach proudem pitné vody 

b. při požití výplach úst a po malých doušcích pít vodu 

c. lékařské vyšetření 

Významné hydroxidy 

Z následujícího odkazu si vypracujte poznámky o nejdůležitějších hydroxidech. 

http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny24.html 

Hydroxid sodný a draselný 

Hydroxid vápenatý, hašené vápno 

http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny24.html


Hydroxid amonný 

Vypracované poznámky nafoť a pošli emailem. 

ANGLICKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. JINDŘIŠKY 

KRAŤKOVÉ 
 

1) Listen to the 6 Minute English Concepts of Happiness with Learning English with 

BBC  and answer the question below. There is a possibility to download the transcript. 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-190124/ 

Poslechněte si Concepts of Happiness (Pojetí štěstí) a zodpovězte otázku níže. Můžete 

si stáhnout i text k poslechu. 

Which is the happiest country on Earth (based on the listening)? Is it… Listen to the 

programme to find out the answer. 

 

a)    Norway 

b)    Japan 

c)    New Zealand 

 

2) Listen to one minute Express English on dreams. There is a possibility to download 

the transcript. / Poslechněte si minutové povídání o snech na Express English. Můžete 

si stáhnout i text k poslechu. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/expressenglish/2011/03/11

0324_ee_dreams_page.shtml 

 

And what about you? Do you remember your dreams? 

 

3) Listen to what happened in Minneapolis. Use the link to find the script and the 

listening. https://www.newsinlevels.com/products/minneapolis-protests-level-1/ 

/Poslechněte si / Přečtěte si, co se stalo v USA. K dispozici máte odkaz s textem i 

s poslechem. 

 

And what has happened in the Czech Republic lately? Choose  one or two pieces of 

news. / A co se stalo v ČR?  Vyberte jednu / dvě novinky.  

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-190124
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/expressenglish/2011/03/110324_ee_dreams_page.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/expressenglish/2011/03/110324_ee_dreams_page.shtml
https://www.newsinlevels.com/products/minneapolis-protests-level-1/


NĚMECKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. NIKOLY 

BEČKOVÉ 
Zadání na webu: 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola

