
6. zadání: Samostatná práce IX. třída 

 

 Ve složce, kterou jste obdrželi při odevzdávání materiálů ke kontrole, byly vloženy i 

prázdné listy s hlavičkou pro samostatnou práci. 

 Na tyto listy vypracujete úkoly do jednotlivých předmětů podle níže uvedeného zadání. 

 Práce budou psané rukou, ne na počítači. Stejně tak případné obrázky budou kreslené 

ručně. 

 Vypracované samostatné práce si ponecháte doma do další kontroly. 

 

Německý jazyk  

Vymysli facebookovou konverzaci v německém jazyce s nějakou německy mluvící osobností, 

např. Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein, Heidi Klum, 

Claudia Schiffer, Boris Becker, bratři Grimmové, Michael Schumacher, Rammstein, Mark 

Forster, Marie von Eschenbach (spisovatelka, která má hrobku ve Zdislavicích), Roger 

Federer, Sigmund Freud atd. Buď může být jméno napsáno na dialogové okně nebo se můžete 

v úvodu zeptat, jak se jmenuješ/jmenujete (jestli budete vykat nebo tykat nechám na vás). 

Maximální počet výpovědí je libovolný, minimum jsou 4 od každého účastníka rozhovoru. 

Mohou být otázky typu: jak se jmenuješ, kde bydlíš, kolik máš let, co rád děláš, co rád jíš, 

kolik máš sourozenců, kam bys rád jel, co musíš doma dělat, jaká je tvá oblíbená barva atd. 

Věty pište v přítomném čase, protože minulý čas umíte pouze u dvou sloves.  V případě, že 

byste si nebyli nějakou větou jistí můžete mi napsat na mail: a.vojackova@zszborovice.cz 

 

Anglický jazyk  

Zadání: 

Vypracuj projekt týkající se života teenagerů v České republice. Tvým úkolem bude vytvořit 

dotazník, který bude obsahovat osm otázek. Představ si, že na tento otazník budou odpovídat 

teenageři.  

Otázky, na které se můžeš zeptat (pro inspiraci): 

 How do you spend your free time? 

 Do you do a part-time job?  

 What do you like / dislike about your life? 

 What things do you worry about?  

Pod otázky můžeš také navrhnout možnosti (např. A,B,C nebo YES / NO), fantazii se meze 

nekladou. Pokud budeš potřebovat ještě další inspiraci, jak by měl dotazník vypadat, můžeš se 

podívat do učebnice str. 44, kde je dotazník o médiích.  

Nadpis tvého dotazníku bude: A QUESTIONNAIRE FOR TEENAGERS.   
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Dějepis  

Ahoj, dnes Vás čeká samostatný úkol, všichni zpracujete formou referátu 50. léta v Československu. 

Rozsah práce je A4, referát napíšete čitelně rukou. Hodně štěstí. 

 

 

Fyzika  

Téma samostatné práce je – Fyzika a já. 

Můžete psát: 

 o osobnosti fyziky, s kterou bych se chtěl potkat (žijící i již nežijící) a proč 

 můj vynález – popsat, jak by vypadal a k čemu by sloužil (stačí i fantazie, nemusí být 

sestrojitelný) 

 z fyziky 6. – 9. ročníku si vyber libovolné téma a zpracuj k němu referát – Zajímavosti 

z této oblasti 

 zamyšlení, jaké by to bylo, kdyby přestaly fungovat fyzikální zákony 

Text můžete doplnit i obrázky. 

Můžete použít učebnici, literaturu, vlastní zkušenost i internet.  

 

Zeměpis  

Zadání: Zamysli se nad výhodami a nevýhodami bydlení v tvém současném bydlišti. Chtěl/la 

bys ho v budoucnu změnit a proč? 

 

 

Český jazyk  

Slohová práce 

Úvaha na téma: Bez přátelství nestojí život za nic 

Pokuste se napsat úvahu na toto téma/ myslím, 

že dnešní situace je přímo aktuální k takovémuto zamyšlení/ 

Zkus promyslet tyto body –  

Jaké to je mít či nemít přátele? 

Jak se učíme hledat přátele? 

Jaké jsou naše vzpomínky na přátelství v mladším věku? 

Jaké bezpečí a nebezpečí se v přátelství skrývá? 

Rozsah – max. A4, minimálně 25-30 vět. 

 

 



Matematika  

  
Referát na téma: Úvěry a investice - popis a druhy (internet, příp. vlastní zkušenost z 

domácnosti nebo rodiny). 

 

 

Přírodopis  

 
Přehrady - referát 

 

 funkce, historie 

 největší přehrady ve světě 

 největší přehrady v česku 

 vodní doprava 

 ekologické dopady 

 selhání přehrad 

 

 

 

 Chemie IX. třída 

 

 Alfred Nobel - referát 

 životopis 

 vynálezy 

 Nobelova cena 
 


