
 

IX. A – český jazyk 

 

Cvičení v učebnici vypracujte do školního sešitu, zapisujte pouze výrazy, které je 

třeba doplnit.  

 

Opakování psaní velkých písmen 

uč. str. 51, cv. 3 

 

Přídavná jména 

uč. str. 53, cv. 1 a (prvních šest řádků), b, c, d 

uč. str. 53, cv. 2 

uč. str. 53, cv. 3 (vzpomeňte na základní pravidla: ský -> ští, cký -> čtí, dvojité š 

lze: ašští, krkonošští, dvojité s nelze: brandýský) 

 

uč. str. 53, cv. 4 

uč. str. 54, cv. 5 

 

Pracovní sešit, str. 23, cv. 1, 2 

 

Vypracujte jednoduchý on-line test na procvičování koncovek přídavných jmen 

(dostupné zde) 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 

 zadaných cvičení z učebnice pro kontrolu jsou dostupné zde 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0DtyyEtF2204h2MsoUJEKsPffxoxG9dIFDDzSGC-dgx6X7w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1U3c2-Dg55FeZ75Yg47m36dvI9RF-hqvr


Sloh 

Učebnice, str. 159-160 – přečtěte si uvedený komentář 

- vypracujte do sešitu body a, b, c, d 

 

Ať se vám daří…  

 

 

Výsledky 

 samostatné práce ze str. 159-160 jsou dostupné zde 
 

 

18. hod matematiky 

PS str. 179 

 

https://drive.google.com/open?id=1rlnwcsoZLRXngKJXM0lfT1sVoMdj6_nS


 

PS III. díl str. 180 

 

 

 

 

 

19. hodina matematiky 

                                       KUŽEL 

Přepiš do školního sešitu. Učebnice geometrie str. 66. 



 

 

 

 

 

Povrch kužele. Učebnice geometrie str. 69 



 

 

20. hodina matematiky 

PS III. díl / str. 183 

 

PS III. díl / str. 184 



 

 

 

 

 

 



FYZIKA 

Zápis do sešitu: 

           Optické vlastnosti oka 

Stavba oka – viz přírodopis 

Oční čočka je spojka, která vytváří na sítnici skutečný a převrácený zmenšený obraz. Obraz na sítnici vyvolá 

reakce, které mozek zpracuje a obraz vnímáme jako přímý. 

Normální oko: mění zakřivení čočky podle vzdálenosti pozorovaných předmětů, tak, že obraz vzniká přesně 

na sítnici 

Krátkozraké oko: vidí dobře blízké předměty, vzdálené předměty nedokáže zaostřit 

- používají se brýle s rozptylkami 

- nakresli obrázek z učebnice str. 115/7.22 a,b 

 

Dalekozraké oko: vidí dobře vzdálené předměty, není schopno zaostřit při pohledu na blízké předměty 

- používají se brýle se spojkami 

- nakresli obrázek z učebnice str.116/7.23 a,b 

 

                  Zorný úhel 

Velikost i vzdálenost předmětů posuzujeme podle zorného úhlu. Je to úhel mezi paprsky, které vycházejí 

z okrajových bodů předmětu a vnikají do našeho oka. 

Oko je schopno rozlišit dva body, když je vidí alespoň pod zorným úhlem 1´ ( jedna úhlová minuta). 

- nakresli obrázek z učebnice str. 117/7.24 a,b 

 

 

IX. A+B – německý jazyk 

 

Lernwortschatz – Lektion 15 (dostupné zde) 

Zopakuj si slovíčka 15. lekce… 

 

Německy s písničkou 

- stáhněte si níže uvedený pracovní list, pusťte si písničku (už jsme si ji jednou pouštěli :) a 

zkuste doplnit nebo označit chybějící slova. Pracovní list poslouží jako podklad pro 

vypracování testu zaměřeného na totéž. Jednoduchý návod, jak lze editovat pdf soubor je 

přiložen zde 

Ludwig Hirsch –Rattenkönig (odkaz na píseň) 

Ludwig Hirsch – Rattenkönig (odkaz na pracovní list) 

https://hueber.de/media/36/BFR2_CZ_Lernwortschatz_L15.mp3
https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOFXFwL1srK
https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOFXFwL1srK
https://www.youtube.com/watch?v=mZyX7gKgxbU
https://drive.google.com/open?id=1YYacdoNxg4kYiSuaWEHjLzzWWiYLz9GO


Ludwig Hirsch – Rattenkönig (odkaz na test, výstup této aktivity) 

 

Kursbuch (následující úlohy vypracuj do školního sešitu): 

S. 34/Üb. 1 a (potřebný soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 34/Üb. 1 b (potřebný soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 34/Üb. 1 c (potřebný soubor k poslechu dostupný zde) 

 
Zápis do sešitu: (Klidně si vytiskněte, máte-li možnost) 

V úvodním textu se objevují tvary pro minulý čas (tzv. perfekta). Vypadají následovně: 

Der Hut hat nur vier Euro gekostet. – Klobouk stál jen čtyři eura. 

Die Musiker haben Saxofon gespielt. – Muzikanti hráli na saxofon. 

Die Leute haben getanzt. – Lidé tancovali.  

Ich habe einen Hut gekauft. – Koupil/a jsem si klobouk. 

Sie haben zusammen viel gelacht. – Hodně se spolu nasmáli.  

Sie haben einen Liedtext gelernt. – Učili se písňový text.  

 

Perfektum má dvě části – pomocné sloveso haben a příčestí minulé. Příčestí minulé utvoříš snadno: 

Odstraň koncovku infinitivu –(e)n, přidej na začátek předponu ge- a na konec koncovku –t nebo –et. 

kauf|en 

ge-kauf-t 

spiel|en 

ge-spiel-t 

kost|en 

ge-kost-et 

lern|en 

ge-lern-t 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmuS7xSIwvXQx6nx7NZxqOnSLLJu9BjncIsESJK1rjsXm6Pw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1L-v2SC8FpyMYY_mIo9W3Ft0qv-luUivQ
https://drive.google.com/open?id=1l1nOTn0k2WiyNuf0EKCIZx5Bp3BNDxcy
https://drive.google.com/open?id=101IRQ7ovuQS4M2Z3wEbvzoJ-99OV4hTA


 

Ucelený přehled nalezneš v přehledu gramatiky v učebnici na str. 72 

 

S. 34/Üb. 2 a, b 

S. 35/Üb. 3 a, b (potřebný soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 35/Üb. 4 a, b 

 

Arbeitsbuch: 

S. 44/Üb. 1 

S. 44/Üb. 2 a, b, c 

S. 45/Üb. 3 

S. 45/Üb. 4 a, b, c 

 

 

Lösungen (řešení): 

Kursbuch, Arbeitsbuch (hier) 

 

 

 

Chemie 9 – uhlovodíky 

V tomto povelikonočním týdnu doufám, že jste všichni v plné kondici a zdraví a zasílání úkolů bude 

ještě o něco lepší. 

V interaktivní učebnici strana 17 vyplň všechna cvičení.  

Názvy tří uhlovodíků ze cvičení 29 mi pošli na email ke kontrole (pridal@1zsspk.cz). 

S přáním pevného zdraví a úsměvem na rtu se loučí váš učitel chemie. 

         Ing. Vladimír Přidal 

 

 

Zeměpis 

-úkoly a učivo máte z minulého týdne, do konce týdne mi zašlete recenzi a vypracované 

otázky k filmu zakladatel, ať vám mohu dát jedničky.  

Mějte se hezky.   

https://drive.google.com/open?id=1bBOrtPTYS-rZbm2xZBIKfg1DaSgb2xdc
https://drive.google.com/open?id=1i3lO87-mVEyEi-kmb77wuW8lfL0ydUiN
mailto:pridal@1zsspk.cz


 

 

 

AJ 9A – skupina p. Brázdové – 14.4. - 17.4. 

 

Ahoj všichni! Zdravím vás po Velikonocích s další obrovskou náloží učiva. Tentokrát si 

zopakujeme zájmena a něco přečteme. Do dneška se mi stále někteří neozvali. Nebudu 

jmenovat, ale zkuste to napravit. Zase tolik učiva ode mne nedostáváte a většinou jenom 

opakujeme a procvičujeme jazyk. 

 

Grammar: tabulku si přepiš do sešitu 

 

reflexive pronouns (zájmena zvratná) – tabulku najdeš i na straně 77 v PS. 

 

osobní zájmena zvratná zájmena osobní zájmena zvratná zájmena 

I   myself   we   ourselves 

you   yourself  you (plural)  yourselves 

he   himself  they   themselves 

she   herself 

it   itself  
 

Zvratná zájmena jsou součástí zvratných sloves. 

 I‘d like to introduce myself. (Rád bych se představil.) 

 He has hurt himself. (Poranil se.) 

 I hope the guests are enjoying themselves. (Doufám, že se hosté dobře baví.) 

V angličtině se zvratná zájmena užívají u sloves méně často než v češtině. Tyto zájmena mohou 

mít zdůrazňovací funkci (české sám, sama,…). 

 We cooked the lunch ourselves. (Ten oběd jsme vařili sami.) 

 I myself washed the dishes. (Já sám jsem umyl nádobí.) 

 

Jakmile si zájmena zopakuješ (nebo znovu nastuduješ), čeká Tě v PS na straně 28 cvičení 3. 

Určitě jej zvládneš, není na tom nic těžkého. Následně otočíš na stranu 31, přečteš si článek 

Antarctica, do kterého doplníš nabízená slova (str.30/cv.3) a vypracuješ cv.4 (kontrola 

porozumění textu). 

Správné řešení vám pošlu příští týden. 

Kdo by měl pocit, že má málo práce, může si přečíst něco ze zeměpisu na straně 41 v učebnici. 

 

 

RJ 9.A – 14.4. - 17.4. 

 

Protože máme kratší týden, nebudu zadávat nové učivo. Budeš procvičovat barvy – v 

interaktivní učebnici na straně 40 – 41, která Ti se správným řešením pomůže. 

Dále si budeš opakovat téma jídlo a časování sloves a chystat se na vypracování testu. 

Zvládli jsme dokončit 9. lekci a víš, co bude následovat. 

Ti z vás, kdo ještě neposlali minulý úkol, nezapomeňte na něj! Deadline byl 12.4. 

 

                    I. 

Brázdová 



 

 

 

 

 

 

Učivo 9. a b Aj Kašíková 14.- 17.4. 

 

Vypracuj cvičení v prac. sešitu 

1) 77/4.3.- fráz. slovesa - zápis do sešitu 

2) 38/2- doplň vhodné sloveso z tabulky a dle toho zvol fráz.sloveso 

3) 38/3 -varianta správně x špatně, špatné oprav 

4) poslech - oprav části vět dle CD, škrtni, co je špatně 

 

Potom opět potvrď, že máš splněno na můj e-mail. 

 

 

 

 

 

Dějepis 9. A,B 

8. lekce 

Osvobozování ČSR 

1) V učebnici je text na str. 68 a 69. Ale připomeneme si, že i náš domácí odboj neseděl se 

založenýma rukama. Proto začneme jinak než v učebnici. Pročti si text, prohlédni si mapku. Ve 

škole bychom si ji nalepili do sešitu. Ty si zapiš: 

 OSVOBOZOVÁNÍ ČSR 

 1. Partyzánské hnutí 

-narušování dopravní sítě 

-přepadání hlídek... 

-8000 partyzánů v Čechách, 14000 na Slovensku (bohatý horský terén, neměli protektorát) 

 2. Československá jednotka – armádní sbor 

 -vedená Ludvíkem Svobodou 

 -vznik v Buzuluku 

 -6. 10. 1944 – vstup na čsl. území (Vyšný Komárnik) 

 3. Slovenské národní povstání 

 -začátek 29. 8. 1944 

 -centrum Banská Bystrica 

 -teror N, vypálení 60 vesnic, vyvraždění obyvatelstva 

 -ústup povstalců do hor 

 4. Osvobozování ČSR 

 -konec 1944 – květen 1945 

 -těžké boje: Brno osvobozeno 26. 4. 

        Ostrava 30. 4. 

        Šumperk 8. 5. 



        Praha 8. - 9. 5. 

 -2 000 padlých amerických vojáků, 144 000sovětských vojáků 

   DEMARKAČNÍ ČÁRA (linie) byla domluvena na konferenci v Jaltě 

 České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary 

 5. Pražské povstání 

 -začalo 5. 5. jako spontánní odpor obyvatelstva proti N 

 -bojovalo se v ulicích na 1 600 barikádách x N a těžká technika => 

 -volání pražského rozhlasu o pomoc => od Berlína se probíjí 1. UF do Prahy, příjezd 9. 5. 

 -Praze „pomáhají“ ozbrojení vlasovci – ROA ( Ruská osvobozenecká armáda) 

 -vlasovci podle generála Vlasova (proslul v bitvě o Moskvu, jeho zásluhou došlo k obratu v 

bitvě, pak byl poslán k Leningradu a tam byl zajat N. V zajetí nabídl pomoc N v boji proti 

diktátoru Stalinovi. S koncem války se obával vítězství Rudé armády, proto se vzdal 

Američanům. Ti jej ale vydali Sovětům a byl za vlastizradu odsouzen. V době povstání v Praze 

velel vlasovcům generál Buňačenko) 

 Osvobození Československa bylo stanoveno na 8. 5. 1945 
 Poslední výstřel 2. sv. války na našem území se udává 12. 5. 1945 při posledním bojovém 

střtnutí u Slivic 

 *UF = ukrajinský front 

 *Šumperk byl osvobozen 4. UF, jemuž velel generál ______________. jmenuje se podle něj 

ulice od III. ZŠ ke gymnáziu. Už víš, co doplníš? 

 *Zjihu na Brno šel 2. UF v generálem Malinovským (film Pelíšky) 

 2) Šikmě napsané nemusíš zapisovat, jen si přečti pro zajímavost. 

Zopakuj si, kdo tvořil Velkou trojku, o které město se bojovalo 900 dní, kde (město)se odehrál 

zlom ve válce, jmenuj 3 hlavní fašistické státy, jaká válka se odehrála mezi VB a N, kde se 

vylodila spojenecká vojska, kudy vedla demarkační linie osvobozování ČSR, kdo byl Heydrich, 

L. Svoboda a také důležité časové údaje... 

 

 

.Dějepis 9. A, B 

9. lekce 

ÚPLNÝ KONEC VÁLKY 

 1) Nejdříve zkus opakovat: 

-jmenuj 3 koncentrační tábory  kdo je generál Paulus 

-státy OSY     co se označuje „stalingradský kotel“ 

-státy Velké trojky    kde se odehrála největší tanková bitva 

-vstup USA do války (kdy)   které sovětské město odolávalo blokádě 900 dní 

-napadení SSSR (kdy?)   kde se proslavili čsl. letci 

-co představovalo zlom ve válce  kdo velel čsl. jednotce v SSSR 

-co je arizace     jmenuj generály, kteří osvobozovali ČSR 

-co je holocaust    kdy byl osvobozen Šumperk 

 

 V učebnici je text na straně 69 – 70, do sešitu si zapiš: 

 ÚPLNÝ KONEC VÁLKY 
 Po skončení války v Evropě se Spojenci soustředili na porážku Japonska. 

Japonsko odmítlo kapitulaci => bombardování 

 japonských měst Hirošima a Nagasaki, ničení námořní flotily 

 kamikadze – sebevražední piloti 

Robert Oppenheimer – vynálezce atomové bomby 

 svržení atomové bomby 



  na Hirošimu 6. 8. 1945 Little Boy 

  a Nagasaki 9. 8. 1945 Fat Man 

  letoun Enola Gay 

 kapitulace Japonska  2. 9. 1945 = úplné ukončení 2. světové války 

 

 Holocaust = likvidace méněcenných ras (tj. Židů, Romů, Slovanů, mentálně postižených a 

   homosexuálů) 

 -germánská rasa x méněcenné rasy => válka vyhlazovací 

 -konečné řešení židovské otázky - > likvidace celého židovského národa 

     celkem zahynulo 6 milionů Židů 

 -sir Nicholas Winton – záchrana dětí vlaky do Británie 

 -Oskar Schindler – záchrana Židů pracujících v jeho továrně 

 

Možno zhlédnout filmy: Pianista (film vychází ze skutečného příběhu), byl na Nova Cinama 6. 

4.,        krásná hudba 

      Chlapec v pruhovaném pyžamu (líčeno přes dětské hrdiny) 

      Schindlerův seznam (také na základě skutečného majitele továrny) 

      Všichni moji blízcí (náš film) 

 

NEZAPOMEŃTE POSÍLAT HOTOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Přírodpis – máte si opakovat 


