
MATEMATIKA    týden  20.4. – 24.4. 

TEST 3   Vypracuj test a pošli na adresu krobotova@1zsspk.cz  nebo ve třídě 

9. B Valentýně Kubelové, ve třídě 9. A Davidovi Cekrovi. Termín odevzdání je pátek 24.4. 

 

TEST 3 – ZADÁNÍ 

1. Podstava hranolu je kosočtverec o délce strany 6 cm a výšce 4 cm. Výška hranolu je  

o 125 % větší než délka strany kosočtverce. Vypočítejte povrch a objem hranolu. Načrtněte těleso a 

vyznačte známé údaje.  

 

2. Vypočítejte povrch a objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má délku 15 cm. Načrtněte těleso a 

vyznačte známé údaje. 

 

3. V nádrži tvaru válce s vnitřním průměrem 6 m je 942 hl vody. Voda sahá do 2/3 hloubky nádrže. 

Vypočítejte hloubku nádrže. Načrtněte obrázek tělesa a vyznačte známé údaje. 

 

4. Roura má délku 1,5 m. Její vnější průměr je 60 cm, vnitřní průměr 52 cm. Vypočítejte hmotnost 

roury, je-li hustota materiálu, z něhož je zhotovena, 2 g/cm3. Výsledek zaokrouhlete na kilogramy. 

Načrtněte obrázek tělesa a vyznačte známé údaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. hodina matematiky 

PS III. díl str. 185 
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PS III. díl str. 187 



 

 

 

 

22. hodina matematiky 

PS III. díl str. 188 



 

 

 

 

 

FYZIKA 



Učivo přečti v učebnici na příslušných stránkách a zapiš zápis do sešitu. 

                     UŽITÍ   ČOČEK   V   PRAXI 

                                   LUPA 

      Lupa je spojka s ohniskovou vzdáleností menší než 25 cm, zvětšuje zorný úhel předmětu. Přes    lupu vidíme 

obraz zvětšený, vzpřímený a zdánlivý. Zvětšení je maximálně 6 krát. 

                       MIKROSKOP  

 Obsahuje dvě spojky. Před objektiv (1.spojka) umístíme pozorovaný předmět, okulárem (2. spojka) pozorujeme 

předmět okem. Zvětšení mikroskopu je až 1000 krát. 

                      DALEKOHLED 

   Dalekohled přibližuje vzdálené předměty, zvětšuje zorný úhel. Obsahuje dvě spojky, 1. spojka      (objektiv), 2. 

spojka (okulár). 

1. Keplerův – hvězdářský dalekohled: obraz předmětu je zvětšený, převrácený a zdánlivý 
2. Triedr – obsahuje dvě spojky a dva pravoúhlé optické hranoly, které vzniklý obraz znovu převrátí 

Obraz je zvětšený, vzpřímený a zdánlivý 

Použití v praxi: turistika, myslivost, armáda, divadelní kukátko 

 

 

                                    Jaderná energie 

Co už víme o atomech: 

 

Atom je nejmenší částečka hmoty. Nejmenší částečky sloučenin se nazývají molekuly, 

nejmenší částečky prvků atomy. Molekula vznikne sloučením alespoň dvou atomů. 

Ionizace je proces, při němž obal atomu ztrácí nebo přibírá elektrony a stává se elektricky 

nabitým iontem. 

Stavba atomu: 

Uprostřed atomu je malé, ale těžké kladně nabité jádro obklopené elektronovým obalem. 

Atomové jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů. Říkáme jim 

společným názvem nukleony.  

Počet protonů udává protonové číslo, počet nukleonů nukleonové číslo  

( je to součet počtu protonů a neutronů). 

Nuklidy jsou látky složené z atomů, které mají stejné protonové i nukleonové číslo. 

Například   12 C  je nuklid  „uhlík 12“ ( je to látka, jejíž všechny atomy 



                                                 6                                     mají v jádře 6 protonů a 6 neutronů ) 

Mají-li dva atomy stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo, jsou to dva izotopy 

téhož prvku. 

 

Například izotopy:    12 C    ( 6 protonů a 6 neutronů) 

                                     6                                                             

 

                                     14 C     ( 6 protonů a 8 neutronů) 

                                     8                                            

 

 

 

IX. A – český jazyk 

 

Zdravím všechny do karantény, posílám další várku, cvičení v učebnici vypracujte 

do školního sešitu, zapisujte pouze výrazy, které je třeba doplnit. Výsledek 

vyfoťte a odešlete na můj e-mail: gettin@1zsspk.cz. 

 

Zájmena 

Druhy zájmen pro připomenutí (dostupné zde) 

uč. str. 54, cv. 1 a, b, c, d, e, f 

uč. str. 56, cv. 4 

uč. str. 56, cv. 5 

uč. str. 56, cv. 6 

 

Pracovní sešit, str. 24, cv. 1 

Pracovní sešit, str. 24, cv. 2 a, b 

 

Výsledky 

 zadaných cvičení z učebnice pro kontrolu jsou dostupné zde 

 

Sloh 

učebnice, str. 161 Udatní Čechové 

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_zajmena
https://drive.google.com/file/d/1dyB4tA8N5igUpk0vfav5zUzYHDHAn5KG/view?usp=sharing


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

 

Literatura 

čítanka, str. 7 – surrealismus 

- přečti si krátký text v čítance, odpověz do sešitu literatury na následující otázky: 

1) Kde se surrealismus objevil? 

2) Jaké jsou jeho znaky? 

3) Uveď alespoň dva francouzské a dva československé představitele… 

- dva surrealistické texty od francouzských básníků nalezneš zde 

 

 

Ať se vám daří…  
 

 

Zeměpis  20. - 24.4. 

Přečtěte si v učebnici – krajina a životní prostředí na straně 86-87. Dále si pak opakujte a 

učte se matematiku a český jazyk… Uvidíme se a uslyšíme, ve středu 22.4. v 10 hodin. Mějte 

se hezky a v případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte.  

 

 

 

 

IX. A+B – německý jazyk 

 

Lernwortschatz – Lektion 15 (dostupné zde) 

Zopakuj si slovíčka 15. lekce… 

 

Připomeň si nové téma z předchozího týdne – minulý čas 

 
Zapsali jste do sešitu: (Vytiskli jste, pokud jste měli 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.  

https://drive.google.com/file/d/1aSfOCpRXbXHx0TR6eKadHo4F7rMCtC4h/view?usp=sharing
https://hueber.de/media/36/BFR2_CZ_Lernwortschatz_L15.mp3


 

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 



 

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

 

Arbeitsbuch 

S. 45/Üb. 5 

S. 46/Üb. 6 

 

Kursbuch (následující úlohy vypracuj do školního sešitu): 

S. 36/Üb. 5 – podívej se na růžové/lososové rámečky s příčestími minulými – ne 

všechna jsou tvořena tak, jak popisuje výše uvedená tabulka. Všimni si: 

- slovesa zakončená na -ieren mají tvar např. fotografiert (Ich habe dein 

Auto fotografiert.) 

- slovesa začínající na předpony be-, ver-, er-, … tvoří příčestí bez 

předpony ge- (Ich habe besucht. Du hast verkauft. Er hat erzählt.) 

- slovesa s odlučitelnou předponou (Ich habe aufgeräumt. Du hast 

eingekauft.) 

S. 36/Üb. 7 a (soubor potřebný k poslechu je dostupný zde), 7 b, 7 c, 7 d 

 

 

Arbeitsbuch: 

S. 46/Üb. 8 

S. 46/Üb. 9 a, 9 b 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen (řešení): 

Kursbuch, Arbeitsbuch (hier) 

 

https://drive.google.com/open?id=1nZUwGzcw8l9UWZi0aGLTzqu6wLPQA26P
https://drive.google.com/open?id=1oNxRzcd4-RVBk_eClXtKC14c9JWa7E2o


 

 

 

 

 

AJ 9 – skupina p. Brázdové – týden 20.4. - 24.4. 

 

Zdravím všechny holky i kluky z mojí skupiny. Uběhl další týden domácího učení a já 

mám pro vás nové úkoly. Stále čekám na odezvu 8 lidí, což je po více jak měsíci na 

pováženou. Měli jste poslat vypracované úkoly do stanoveného data a nic se neděje. 

Zamyslete se nad tím a polepšete. Pro všechny je tato nová a nezvyklá situace těžkým 

oříškem, ale ….. 

 

Nejdříve slíbené správné řešení minulého zadání. Měli jste dvě cvičení v PS – zvratná 

zájmena 

a čtení s porozuměním. 

 

str.28/3 – 1) him, himself  2) ourselves, us, you  3) her, herself  4) you, myself  5) me, it, 

yourselves 

 6) you, ourselves  7) itself, it  8) themselves, them  9) yourself, myself 

str. 30-31/3 – 2) ice,  3) thick  4) million  5) warmer  6) rainforests  7) dinosaurs  8) southern   

 9) split  10) animals  11) ago  12) crust  13) plate  14) cold  15) stopped  16) future 

 17) tropical 

str.31/4 – 2) false  3) true  4) true  5) true  6) false  7) false  8) false  9) true  10) false 

 

(Staro)nové učivo na tento týden – Giving warnings and advice (varování a rada/y) 

 

učebnice str.37/5 (tabulka) – přepiš si i s nadpisem do sešitu 

 

1)  Look out!     5)  I don‘t think it‘s a good idea to do that. 

2)  Be careful.    6)  Don‘t do that!  It‘s dangerous. 

3)  I wouldn‘t do that if I were you. 7)  You could get bitten. 

4)  You shouldn‘t do that.   8)  You might cut yourself. 

 

Připomínám:  should = měl bys shouldn‘t = neměl bys 

   might = mohl bys (je tam možnost – mohlo by se stát, ale nemusí) 

 

učebnice str.36/4 – 1 f  2 c  3 h  4 b  5 e  6 a  7 g  8 d 

 

Úkol do příště – kdo chce, pošle ke kontrole, ale není to povinné! (Příště pošlu správné 

řešení.) 

 

učebnice str.37/6 - vyzkoušej si sám, popiš, co by se mohlo stát (velký obrázek) – máš tam 

  

  vzor, použij „might“ nebo „could“ 

PS str. 29/4 (kdo je schopný si pustit CD) a 29/5 

 

Úkol, který mi pošlete všichni do soboty 25.4.2020!!!!!! 
 



V pracovním sešitě na str. 32 – 33 je opakování 3. lekce (Progress check) 

- vypracuješ (kdo má možnost, i poslech), ofotíš nebo napíšeš přímo do e-mailu správné 

odpovědi a pošleš na můj e-mail -   brazdova@1zsspk.cz 

 

Ti z vás, kteří neposlali minulé úkoly, je samozřejmě dodají dodatečně. 

 

Práci si rozděl na více dní, stejně jako by si byl ve škole. Good luck!            I. 

Brázdová 

 

 

 

 

 

 

RJ 9.A – týden 20.4. - 24.4. 

 

Zdravím všechny ruštináře. Máme před sebou další týden samostudia, ale věřím, že si s 

tím poradíte. 

Minulý týden jsi měl procvičovat barvy v učebnici na straně 40 – 41 (je to už 10. lekce). 

Řada z nich je podobná českým slovům a výslovnost si můžeš pustit do sluchátek a 

opakovat. 

 

Opět si otevřeš interaktivní učebnici, vše si sám zopakuješ a následně si otevřeš 

interaktivní verzi pracovního sešitu a vypracuješ si cvičení 1 – 7a (v interaktivním i 

normálním sešitě je to strana 52 - 54). Každé cvičení si zkontroluješ a přepíšeš opět do 

svého tištěného pracovního sešitu. Není na tom nic složitého. Práci si rozděl do dvou dnů, 

nemusíš vše dělat naráz. 

 

Minule jsem slíbila opakovací test na lekci 9. Ten vám zašlu přímo na e-mail domů jako 

přílohu. Můžeš si jej vytisknout a psát přímo do něj a potom ho ofotit a poslat ke kontrole. 

Piš tak, abych vše přečetla. Kdo nemá tiskárnu, nebude vše opisovat, pošle pouze 

očíslované odpovědi. 

 

Vypracovaný test pošleš nejpozději do 30.4.2020!!!!! 

 

         S pozdravem I. Brázdová 

 
 
 
 
 
Učivo  AJ Kašíková 20/4 - 24/4  
1) slovíčka lekce 4D - prac. seš. str. 84 - naučit 
2) uč. str. 51 - číst text 
3) uč. 50/3 - doplň informacemi z textu do sešitu 
4)  uč. 50/4 - vyber správnou předložku a napiš ji do sešitu 
 

mailto:brazdova@1zsspk.cz


Po splnění úkolů opět pošli e-mail. Někteří mi stále ještě neposlali zprávu, ve které mě 
informujete, že máte splněno. Polepšete se !!! 
 
 
 
 

Dějepis 9. A, B 

10. - 11. lekce 

Výsledek 2. světové války 

1) Ještě jsem nedostala ode všech splněné úkoly – doplňovačku a referát o koncentračních 

táborech. Pozor! Někteří mi poslali pouze vysvětlení pojmu, to mi nestačí. 

2)Přečti si v učebnici fialový text na straně 70 

3) Do sešitu si zapiš: 

 

 Výsledek 2. světové války 

  - nejničivější a největší válka v dějinách 

 

 boje Spojenců (VB, SSSR, USA)     x    N, It., Jap. 
 

 Zapojeno  61 států 

      110 milionů vojáků 

 zahynulo asi 50 – 60 milionů lidí 

 válečné náklady asi 950 miliard dolarů 
 

SP: do sešitu si vypiš zajímavosti o technice ve válce – strana 72 - 73 

 Vojenská technika 2. světové války 
 

 

 

 

11. lekce 
 

Opakování – 2. světová válka 

učebnice strana 74 – 75 

Prohlédni si kalendář druhé světové války, důležitá data vám pošlu příště 

Do sešitu: 

 1. Srovnání 

 1. světová válka    2. světová válka 

 příčiny: 

 boj o kolonie     boj za ovládnutí světa, 

       vyhlazování méněcenných ras 

doba trvání: 

 4 roky      6 let 

průběh: 

  -------------------------------> zdokonalování techniky (jaderné zbraně), 

              koncentrační tábory 

důsledky: 

 10 milionů mrtvých   50 – 60 milionů mrtvých 

   PONIČENÁ EVROPA 
 V obou válkách se nebojovalo na území USA. V 2. světové válce byl nejvíce 



 postižen SSSR. Ve válce padlo 20 milionů Rusů (dnes se uvádí i vyšší číslo 

 až 30 milionů). Jednalo se hlavně o muže v produktivním věku, tedy těch, 

  kteří by se podíleli na obnově zničené země a jejího hospodářství. Evropská část SSSR 

 byla totálně poničená. 

Vypracuj úkoly 3, 4, 6, 8. Řešení je na staně 135 

 
 
 
 
 

Chemie 9 – deriváty uhlovodíků 

Do sešitu si opiš cvičení 1 a 3 ze strany 18 interaktivního pracovního sešitu, učebnice. Vyplň všechna 

cvičení na straně 19 v interaktivním pracovním sešitě. 

Názvy čtyř derivátů skrytých ve větách ve cvičení 3 mi pošli na email ke kontrole (pridal@1zsspk.cz). 

S přáním širokého úsměvu a pevného zdraví váš učitel chemie. 

         Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS – 9.ROČNÍK – UČIVO OD 20.4. – 26.4. 
 
Úkol: učebnice str. 68 – 71 – přečíst, zkouknout obrázky v učebnici. Při zápisu do sešitu mít 
otevřenou učebnici, ať víte, co píšete.  
 
Zápis do sešitu: 
 
VNĚJŠÍ GEOLOGIČTÍ ČINITELÉ - ČINNOST  VODY 
 
TEKOUCÍ  VODA 
-přemísťuje, zaobluje, zmenšuje úlomky →usazování→delty řek, jezera, moře 
Rychlost eroze a sedimentace závisí na: 

- sklonu dna řeky 
- geologickém podloží 
- množství protékající vody 

1.Horní tok 
-  největší spád (pramení v horách, kopcích) 

- tvar V 
- prudký proud 
- dno na vegetaci chudé 
- peřeje, vodopády, kaňony  

2.Střední tok 
- zpomalení toku 

mailto:pridal@1zsspk.cz


- usazování úlomků – vytvoření údolní nivy 
- zákruty řeky – meandry (stěhují se), vytváří se nárazový a náplavový břeh 

3.Dolní tok 
- zklidnění řeky 
- převaha usazování 
- slepá ramena 
- ústí řek do moře – delta 
- podmořský vějíř – říční materiál zanesený dále do moře 
- vznik úrodných půd 

 
Regulace vodních toků 
Jezy, přehrady – snížení nebezpečí záplav 
Přehrady:- hydroelektrárny 
                - zásoby pitné vody 
Zápory: - bránění přirozenému transportu  
                materiálu 
              - menší biodiverzita (druhová  
                rozmanitost) 
 
ČINNOST MOŘE 
Pobřeží – rozrušováno erozí 
             - nově vznikající sedimenty 
Mořské vlny – mírné – tvořivé (písečné i kamenné pláže) 
                       - silné – ničivé (vyčnívající skály, otvory, jeskyně apod.) 
 
Budu ráda, když mi napíšete na mail zatloukalova@1zsspk, že máte splněno. Mějte se hezky!  

 


