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TEST 4 – Vyplň test v pracovním sešitě na straně 201, ofoť a pošli zpátky. Test můžeš 

také napsat na papír, ofotit a poslat. Termín odevzdání je 15.5. 

1. Obsah pláště válce je 307,72 cm2 a průměr podstavy 14 cm. Vypočítejte jeho výšku 

s přesností na centimetry. 

 

2. Vypočítejte poloměr koule o objemu 6,2 dm3. Zaokrouhlete na centimetry. 

 

3. Vypočítejte povrch krychle o objemu 262,144 cm3. 

 

4. Vypočítejte plášť kužele o průměru podstavy 40 cm a výšce kužele 50 cm. 

 

5. Vypočítejte obsah kruhové výseče dané úhlem 220°, je-li poloměr kruhu 20 cm. Výsledek 

zaokrouhlete na cm2. 

 

 

FYZIKA – učivo na týden 11.5 – 15.5. 

Přečti učivo v učebnici na straně 131 – 133 a zapiš zápis do sešitu. Zápis ofoť a pošli zpět do 

16.5. 

Zápis do sešitu: 

                                Jaderné reakce 

Jaderná energie se uvolňuje buď při radioaktivní přeměně jader nebo při 

jaderných reakcích. 

 

                                      Štěpení jader (jaderná elektrárna, 

                                                               atomová bomba) 

Jaderné reakce                         

 

                                     Slučování (syntéza) jader  

                                        (uvolňování energie v nitru hvězd, 



                                          TOKAMAK – reaktor na syntézu 

                                           jader- zatím nefunguje) 

 

První jadernou reakci uskutečnil Rutherford: 

          14          4               17        1 

              N  +     He  →       O  +    H 

            7          2                8         1 

Nukleony jsou v atomovém jádře vázány obrovskými jadernými silami. 

Energie uvolňovaná při jaderných reakcích je milionkrát větší než u reakcí 

chemických. 

Jaderné reakce zapisujeme rovnicemi. 

Energie obsažená v látce souvisí s její hmotností: 

A. Einstein:       E = m.c2 

 

 

Uvolňování jaderné energie má: 

1) tepelné účinky 

2) tlakové účinky 

3) radiační účinky (pouze u štěpení jader) 

 

 

PRACOVNÍ sešit : strana 35 a 37 

Podle předlohy vyplň dvě strany v pracovním sešitě, tyto strany zpět neposílej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pracovní sešit strana 35: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pracovní sešit strana 37: 



 

 

 

 

 

 



Hezký den,  

 přidávám materiály na další týden… Nezalekněte se 

rozsahu, jsou tam tři jednoduché testíky… 

Ať se vám daří… 

 

1) Procvičování rodu činného  
Doplňte slovesa v rodu činném. Hodně štěstí. 

1.Zedník … (postavit, minulý čas) zeď.  

 

2.Rodiče … (odcestovat, budoucí čas) na dovolenou.  

 

3.Kamarád … (odjet, minulý čas) na tábor.  

 

4.Pes … (štěkat, přítomný čas) na vetřelce.  

 

5.Hasič … (hasit, přítomný čas) požár.  

 

6.Doktor … (vyléčit, minulý čas) nemocného.  

 

7.Večer … (zavolat, budoucí čas) Petr babičce  

 

8.Kůň se … (rozběhnout, minulý čas) po louce.  

 

9.Hydroplán … (přistávat, přítomný čas) na vodě.  

 

10.Ptáci … (létat, přítomný čas) v oblacích  

 

11.Maminka … (upéct, budoucí čas) koláč.  

 

12.Sestra … (přinést, minulý čas) jedničku ze školy.  



 

13.Kominík … (vymést, minulý čas) komín.  

 

14.Řidič … (zastavit, minulý čas) nákladní auto.  

 

15.Irena … (ušít, minulý čas) panence nové šaty.  

 

16.Pouliční lampa se večer … (rozsvítit, minulý čas).  

 

17.Tužka … (padat, přítomný čas) ze stolu.  

 

18.Káva … (vonět, přítomný čas) v pokoji.  

 

19.Papírek … (poletovat, minulý čas) po ulici.  

 

20.Blesk … (zasáhnout, minulý čas) lípu.  

 
 

 

 

 

 

2) Procvičování rodu trpného (opisný tvar trpný)  
Nahraďte infinitiv příčestím trpným - př. Zpráva byla … (odeslat) | Zpráva byla odeslána. 

 

1.Návrh je … (schválit) jednomyslně.  

 

2.Zvěř byla … (přilákat) světlem.  

 

3.Radiátor bude … (opravit) topenářem.  

 

4.Láhev byla … (vyfouknout) sklářem.  



 

5.Tabule je … (popsat) učitelem.  

 

6.Nálož bude … (odpálit) pyrotechnikem.  

 

  



7.Kniha bude … (opravit) korektorem.  

 

8.Dopis byl … (vhodit) do schránky Jaromírem.  

 

9.Myška byla … (ulovit) jestřábem.  

 

10.Okno je … (rozbít) kamenem.  

 

11.Dlažba je … (pokládat) dlaždiči.  

 

12.Snídaně byla … (nachystat) maminkou.  

 

13.Chlapec bude … (vyvolat) k tabuli.  

 

14.Petr je … (unavit) dlouhým pochodem.  

 

15.Lvíčata byla … (zapudit) matkou.  

 

16.Počítač je … (napadnout) virem.  

 

17.Ryba byla … (ulovit) rybářem.  

 

18.Úkol byl … (sežrat) psem.  

 

19.Květina je … (okousávat) housenkou.  

 

20.Televizor byl … (poškodit) bleskem.  

 
 

 

 

  



3) Pracovní 

list  

(…../70) 

 

Vzpomeň si, co jsme si říkali… 
 

SLOVESA VIDU DOKONAVÉHO 

- vyjadřují ukončení děje, jeho časovou omezenost… 

- svými tvary vyjadřují pouze čas minulý a budoucí 

- příklady: zakopnout (zakopl – děj v minulosti ukončený, opravil – už je to opravené) 

 

SLOVESA VIDU NEDOKONAVÉHO 

- vyjadřují, že děj nebyl, není a nebude ukončen… 

- svými tvary vyjadřují všechny tři časy (minulý, přítomný, budoucí) 

- příklady: zakopávat (zakopával – děj v minulosti neukončený, opravoval – nevíme, jestli už 

to opravil) 

 

 

3.1) Níže uvedená slovesa rozdělte podle jejich slovesného 

vidu:

 

(…../20) 

VID  

DOKONAVÝ 

VID 

NEDOKONAVÝ 



   

 

  

zaslat 

zasílat 

vyrýt 

vybírat 

zatlouct 

smažit 

přibít 

přibývat 

předat 

porážet 

zamykat 

vypnout 

načesat 

mávat 

překřičet 

třít 

říznout 

nakreslit 
přebíhat 

krájet 



3.2) K níže uvedeným slovesům uveďte do závorky jejich vid (D X N) a 

doplňte jejich vidové protějšky (tzn. slovesa s relativně stejným významem, 

ale jiným 

videm)…

 

(…../20) 

Např. překvapit (……D….) - překvapovat  (…N…….) 

 

vynosit (……….) -   (……….) 

ulehat (……….) -   (……….) 

rozbít (……….) -   (……….) 

dokazovat (……….) -   (……….) 

utéct (……….) -   (……….) 

zavřít (……….) -   (……….) 

ujišťovat (……….) -   (……….) 

dozrávat (……….) -   (……….) 

narazit (……….) -   (……….) 

splývat (……….) -   (……….) 

 

3.3) Infinitivy v závorkách nahraďte tvary rozkazovacího 

způsobu:

 

(…../14) 

Ovoce a zeleninu, které nemůžete důkladně omýt nebo pečlivě oloupat, raději 

(nejíst) …………………………………. Pokud je ve vašem okolí nějaký 

zajímavý strom, (neváhat) …………………………………. a (přihlásit) 

…………………………………. jej do této soutěže. Když něčemu nerozumíte, 

(poprosit) …………………………………. paní učitelku, aby vám to vysvětlila. 

Prosím tě, (přivézt) …………………………………. s sebou i fotografie. 



(Zkusit) …………………………………. výlet předem naplánovat a (vyrazit) 

…………………………………. až podle aktuálního počasí. (Najít) 

…………………………………. nesprávné tvary a (nahradit) 

…………………………………. je správnými. Špičkou hvězdy (protáhnout) 

…………………………………. nit navlečenou na jehle a hvězdu na ni (zavěsit) 

…………………………………. (Přijít) …………………………………. k nám 

a (povědět) …………………………………., co tě trápí. Prosím tě, (pomoci) 

…………………………………. mi s tím příkladem.   

 

  

 

 

3.4) Infinitivy v závorkách nahraďte tvary minulého 

času:

 

(…../16) 

Dům (připadnout) …………………………………. bance a ta ho (nabídnout) 

…………………………………. k pronájmu. Dívka potichu (odemknout) 

……………………………………. dveře a (vejít) 

…………………………………. do domu. Když jsme (zahnout) 

…………………………………. do Jiráskovy ulice, Karel (zahlédnout) 

…………………………………. své přátele. Děti (vyběhnout) 

…………………………………. z lesa a (ocitnout se) 

…………………………………. na silnici. Skladatel přesvědčivě (vystihnout) 

…………………………………. český charakter. Jakmile jsme (spolknout) 

…………………………………. poslední sousto, (klesnout) 

…………………………………. jsme na lůžko a téměř okamžitě jsme (usnout) 

…………………………………. Zuzana se (začíst) 

…………………………………. do knížky a (zapomenout) 



…………………………………. na okolní svět. Soudkyně svědka několikrát 

(napomenout) …………………………………. pro nevhodné chování. Hráči 

pořádně (zapnout) …………………………………. až v posledních pěti 

minutách. 

  



4) Mluvnické kategorie sloves  
Označ správnou možnost, není-li řečeno jinak (řiď se zadáním jednotlivých úloh). U úloh, 

které vyžadují dopsání odpovědí, používej malá písmena, jinak budou špatně 

vyhodnoceny... 

 

1.Který z níže uvedených zápisů mluvnických kategorií sloves odpovídá tvaru 

slovesa: zapomněl bych  

1. os., č. jed., zp. podmiňovací přítomný, rod činný 

1. os., č. mn., zp. oznamovací, čas přítomný, rod činný 

1. os., č. jed., zp. rozkazovací 

1. os., č. jed., zp. podmiňovací minulý, rod činný 

2.Který z níže uvedených zápisů mluvnických kategorií sloves odpovídá tvaru 

slovesa: přineste  

2. os., č. mn., zp. oznamovací, čas přítomný, rod činný 

2. os., č. jed., zp. podmiňovací přtíomný, rod činný 

2. os., č. mn., zp. rozkazovací 

2. os., č. jed., zp. rozkazovací 

3.Který z níže uvedených zápisů mluvnických kategorií sloves odpovídá tvaru 

slovesa: byla objednána  

3. os., č. mn., zp. oznamovací, čas minulý, rod činný 

3. os., č. jed., zp. rozkazovací 

3. os., č. mn. zp. podmiňovací přítomný, rod činný 

3. os., č. jed., zp. oznamovací, čas minulý, rod trpný 

4.Který z níže uvedených zápisů mluvnických kategorií sloves odpovídá tvaru 

slovesa: přinesu  

1. os., č. jed., zp. oznamovací, čas budoucí, rod činný 

1. os., č. jed., zp. rozkazovací 

1. os., č. jed., zp. oznamovací, čas budoucí, rod trpný 

1. os., č. jed., zp. oznamovací, čas přítomný, rod činný 

5.Který z níže uvedených zápisů mluvnických kategorií sloves odpovídá tvaru 

slovesa: pospěšme  

1. os., č. mn., zp. rozkazovací 

1. os. č. mn., zp. oznamovací, čas přítomný, rod činný 



1. os., č. mn, zp. podmiňovací přítomný, rod činný 

1. os. č. jed., zp. Rozkazovací 

  



6.Které z níže uvedených sloves odpovídá tomuto zápisu mluvnických 

kategorií: 3. os, č. jed., zp. podmiňovací přítomný, rod trpný  

objedná 

byl objednán 

byl by objednán 

objednal 

7.Které z níže uvedených sloves odpovídá tomuto zápisu mluvnických 

kategorií: 1. os, č. mn., zp. rozkazovací  

sníme 

snědli jsme 

snězme 

byli bychom snědli 

8.Které z níže uvedených sloves odpovídá tomuto zápisu mluvnických 

kategorií: 2. os, č. mn., zp. oznamovací, čas budoucí, rod činný  

zastavili jste 

zastavíte 

zastavili by jste 

byli jste zastaveni 

9.Které z níže uvedených sloves neodpovídá tomuto zápisu mluvnických 

kategorií: 3. os., č. jed., zp. podmiňovací přítomný, rod činný  

četl by 

byl by postaven 

volal by 

kopal by 

10.Které z níže uvedených sloves neodpovídá tomuto zápisu mluvnických 

kategorií: 2. os., č. jed., zp. rozkazovací  

pospěšte 

trhej 

křič 

přines 

 

5) Sloh – odborný styl 



 

Najděte v textu dostupném zde (nebo zde: 

https://www.pravopisne.cz/2019/02/odborny-styl/) odpovědi na níže uvedené 

otázky, formulujte je svými slovy, nekopírujte je ze zdrojové stránky. 

 

Jaká je jeho funkce? 

  

  

  

 

Komu je určen? 

  

  

  

 

Jaké jsou znaky odborného stylu? 

  

  

  

 

Jaké útvary sem patří? 

  

  

 

Co je typické pro texty, které mají popularizační formu?  

  

https://www.pravopisne.cz/2019/02/odborny-styl/
https://www.pravopisne.cz/2019/02/odborny-styl/


  

  

6) EXISTENCIALISMUS (od 30. let především ve 

Francii)

 

(…../12) 

- přečtěte si o existencialismu (čítanka, str. 7) 

- vytvořte si do sešitu literatury jednoduchý zápisek 

- přečtěte si níže uvedenou báseň Jiřího Ortena a vyřešte přiložené úlohy 

 

Jiří Orten – Elegie 

 



Ztvrdlí a kostnatý zimou, rozněžněn teplejším časem, 
kraj, hropka úžasná, 
kraj, mrtvých náruč přelaskavá, 
svou trávu, ty vlasy ještě rostoucí, 
pode mnou rozestírá. 
 
Polaskat vás, 
vy vlasy smaragdové, 
vy vlasy vodníků, 
k nerozeznání dívčí! 
 
A květiny, 
jejž do vás jsou vpleteny! 
A studánky, 
v kterých se umíváte! 
A slunce, 
pod kterým chřadnete! 
 
Je pod večer, hladce lesklý, 
jako jsou bříška ryb. 
Podvečer. Já jím jdu a teskním. 
Hle, cosi právě minulo a nic právě nenadchází, 
ztvrdlý a kostnatý zimou, rozněžněn teplejším časem, 
kraj hýbe se pode mnou jako pod všemi chodci 
a mlčí, jen o málo snad lítostivěji. 
 
Vždyť jako já on setkal se asi 
se starým zimním básníkem 
a povíval listy jeho trpkosti, 
ruce mu klesly podél těla 
a zdá se jim, že nic už nepozvednou, 
nohy mu kamsi odcházejí 
a hořce hledí jeho oči. 
 
Podvečer tak lesklý 
jako jsou bříška ryb. 
Podvečer. Já jím jdu a teskním. 
A mrtvý můj mi rozumí 
a usmívá se, 
jaké to verše napíši, až vrátím se z procházky, 
pod starou lampou a jako ona bledý. 
 
Ó, bříška ryb, 
ó, bříška polekaných ryb, 
jež vzhůru obracíte se, 
jaké tůni se svěřiti? 
 
Byl kdosi, který zpíval líp, 
prstíčkem hrabat bych ho chtěl 
a rakev jeho otevříti! 
 
Jaké tůni se svěřiti, 
než odejdu k němu v hlubokou zem? 
 
Má lampa nesvítí. 
Pro mne je škoda světla.  (3. III. 1940.) 

 

 

Jak na vás text působí? 

 

 

Vypiš z textu alespoň dvě metafory… 

 

 

Vypiš z textu alespoň dva kontrasty 

(kontrast = protiklad, rozdílnost)… 

 

 

Napiš číslo řádku, na kterém se objevuje 

synestézie* (viz poznámka pod čarou):  

 

 

Na řádcích 3-21 se vyskytuje pět 

pravopisných chyb, najdi je a zapiš 

pravopisně správně: 

 

 

Zjistěte na internetu o Jiřím Ortenovi 

alespoň jednu zajímavost. 

 

 

 

 

*Synestézie je zaměňování (míšení) vjemů různého 

smyslového původu (např. sladký hlas zpěvačky – její 

zpěv vnímáme sluchem, neochutnáváme ho…) 

Používáme ji běžně, aniž bychom si to uvědomovali – 

sladká vůně, ledový pohled, tvrdá hudba, … 

 



 

 

 

PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK – UČIVO OD 11.5.-17.5. 

Tento týden budeme opakovat, a to v interaktivním sešitě v taktiku. Po přihlášení si v záložce 

OBSAH zobrazte ZVĚTRÁVÁNÍ, ČINNOST VODY na str. 29 a ČINNOST VODY na 

str.30., budete si doplňovat. V záložce BONUSY si zobrazte KRASOVÝ SYSTÉM a také si 

doplňujte. Klidně si udělejte úkoly i 2x – opakování, matka moudrosti Tak ať se vám práce 

daří, nic jiného vás tento týden z přírodopisu nečeká. Mějte se pěkně! Z.Z. 

 

 

 

 

 

 

Dějepis 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie 9 – deriváty uhlovodíků 

Nezadávám učivo, čekám na poradu v pondělí. 

Přeji úsměvy při učení a hlavně zdraví.    Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 



Zeměpis  

Nezadávám  nové učivo, opakujte si minulé témata. Krásné dny.  

Michaela  Jarmarová   

 

 

Učivo 9.A, B Kašíková 11/5 - 15/5 
Pracovní sešit: 
1) 69/2 - vyber předložku 
2) 69/3 - vyber správný tvar 
3) 84/ lekce 5A - naučit slovíčka 
 
Řešení k minulým úkolům z PS: 
42/1- Do you buy things on the Internet? Did you apply for the job? Have you got a 
smartphone? What were you doing on Saturday? Who have invited to the party? Where was 
this photograph taken? What time shall we meet? 
42/2 - are you doing, will Tina be home, competitions has Max won, does Emma work, do 
you go swimming, are you going to take the rest, did Jack go home early, can you play 
42/3-working, watering, looking, helping, filling, sweeping, serving, taking, applying 
42/4- knock over, take off, try on, put out, throw away, fill in, give back, turn down, switch 
off 
43/5a-is it all right if I open, do you think you could lend me, could you tidy your room, 
would you mind taking, can I stay over, 43/5b-a6, b5, c2, d3, f4 
43/6-would like, reliable, have worked, interview, look forward, Yours sincerely 
I can... 1) do, do you, Have you Did you,2)cheerful, unreliable, polite,3) C,W,W,C 4) mind, all 
right, could, Could 
 
Po splnění úkolů pošli zprávu. 
  
 

 

 

 

AJ 9A – skupina p. Brázdové - týden 11.5. - 15.5. 

 

Ahoj všichni. Pro ty z vás, kteří jste se nezúčastnili online výuky, posílám řešení z minula: 

 

uč. str.46/1 – 2) easy-going, 3) patient, 4) sensible, 5) reliable, 6) hard-working, 7) tidy, 8) 

polite, 

9) charming, 10) ambitious, 11) cheerful, 12) loyal 



PS str.35/6 – 2) have you sent, 3) are you wearing, 4) Have you….been, 5) Can you swim, 6) 

Were you, 7) Have you got, 8) are you doing, 9) Did you go out, 10) were you doing + vlastní 

odpovědi 

 

Práce na tento týden: 

 

1) Pokusíš se naučit slovíčka k tématu „Personality“. Cvičení 1 v učebnici jsme procházeli, 

cv.2 také. Ve cv.3 máš najít k uvedeným přídavným jménům protiklad. Najdeš jej ve cv.1. 

Vypracuješ do sešitu. 

Můžeš se podívat na dvě krátká videa, která Ti v učení pomohou. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7ZjMjfasfU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uQafsf8_wkI 

 

2) Otevřeš si PS a vypracuješ str.36/1 a 3. Kdo má CD a může si jej přehrát, zkusí i cv.2. 

 

3) V učebnici si přečteš a přeložíš článek – str.46-47/4. K němu patří cv.5. 

 

A to je pro tento týden vše. S některými z vás se uvidím, s některými uslyším. 

 

 

RJ – týden 11.5. - 15.5. 

 

Zpráva pro ty z vás, kteří jste se nezúčastnili online výuky: opakovali a procvičovali jsme 

barvy a koncovky různých rodů, učili jsme se názvy obchodů a říkali si, co se dá kde 

koupit. 

Stále nemám test lekce 9 od Airy a Patrika. Měli jste si vyzvednout zadání v Teamsech. 

 

Práce na tento týden: 

 

1) učebnice str.42 – přečíst si a vypracovat cv. 6,7,8 - ústně 

 

2) PS str.59/16 (pokračuje i na další straně) 

 

V práci Ti opět pomůže interaktivní učebnice a PS. 

                     I. 

Brázdová 

 

 

 

 

IX. A+B – německý jazyk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7ZjMjfasfU
https://www.youtube.com/watch?v=uQafsf8_wkI


Lernwortschatz – Lektion 15 (dostupné zde nebo zde: 

https://hueber.de/media/36/BFR2_CZ_Lernwortschatz_L15.mp3) 

 

Diktát 

Stáhni si pracovní list (wordovský dokument dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1-PyttPTsG1D9Y_vx4hx0mNwt8UwHHWUc) 

Pokud nemůžeš pracovat ve Wordu stáhni si alternativu v pdf (dokument dostupný zde 

nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1_2G3K5A6fQlL3RNQTJnQzVuteh5duy76) 

A postupuj dle uvedených instrukcí, vyplněný soubor odešli na e-mail: 

gettin@1zsspk.cz 

Návod, jak lze editovat pdf soubor, je dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOFXFwL1srK 

 

Arbeitsbuch: 

S. 48/Üb. 13, 14, 15, 16 

S. 49/Üb. 17 

S. 49/Üb. 18 a, b, c 

 

Aussprache: 

S. 48/19 a, b (potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=17-YnBJqPsW0DO4VaoQLtjFOudB0FQHDs) 

S. 48/20 

 Satz 1 (dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1_DpVs2PKjvxy85vQaSBqCG8wepAOgCxl) 

 Satz 2 (dostupné zde nebo zde:  

https://drive.google.com/open?id=1hsQuwWvF6-Fy6uoyzxxY0L3rPDc3CgWy) 

 Satz 3 (dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1FLDHcLE0fwrKYl41Hze9KitgieTHK_-K) 

 

 

Ať se vám daří… 

 

Lösungen (řešení): 

Kursbuch, Arbeitsbuch (hier nebo hier: 

https://drive.google.com/open?id=1J7roEiUKyrK6pLMsaXrD_u_Kj8Tr4eyo) 
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