
Matematika    učivo na týden 27. 4. – 1.5. 

23. hodina M 
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FYZIKA na týden 27.4. – 30.4. 

TEST 1  ( test ofoť, naskenuj nebo napiš odpovědi do Teams, pošli tak jak jste zvyklí na e-mail: 

krobotova@1zsspk.cz nebo Valentýně Kubelové nebo Davidovi Cekrovi). Termín odevzdání je 

30. 4. 2020 

ZADÁNÍ TESTU: 

1) Co víš o infračerveném záření? Jaké má účinky, k čemu se využívá? 

2) Co je podstatou světla? 

3) Jak se Země chrání před ultrafialovým zářením, před rentgenovým zářením a zářením 

gama? 

4) Využití mikrovln v praxi. Uveď tři příklady. 

5) Co jsou urychlovače částic, k čemu se využívají? 

6) Při jaké teplotě začne rozžhavené těleso svítit? 

7) K čemu se využívá laser? Napiš tři příklady použití.   

 

Učivo fyziky na týden 27.4. – 1.5. 

Učivo přečti v učebnici str. 128 – 133 

Zápis do sešitu: 

                                  Radioaktivita 

 

Radioaktivita je vyzařování jaderného záření nestabilními jádry atomů. Při 

radioaktivním vyzařování se atomová jádra přeměňují na jádra jiná. Látky 

tvořené atomy s jádry, která vyzařují radioaktivní záření nazýváme 

radionuklidy. Jádra radionuklidů mohou vyzařovat pronikavé záření několika 

druhů. Označujeme je jako záření alfa, beta a gama. Z praktického hlediska se 

tyto druhy záření liší svou pronikavostí. 

 

Záření alfa ( α) : je tvořeno částicemi alfa ( jsou to jádra atomu helia   4 He ) 

                                                                                                                               2 

                             - je málo pronikavé, pohlcuje ho list papíru  

                             - je nebezpečné, je-li pohlceno nebo vdechnuto ( plyn  

                                radon v nevětraných místnostech) 

Záření beta ( β) : je tvořeno záporně nabitými elektrony nebo kladně 
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                              nabitými částicemi, které mají stejnou hmotnost jako 

                              elektrony a nazýváme je pozitrony 

                              - letí rychlostí blízkou rychlosti světla, jsou více pronikavé 

                              - pohlcuje se tenkým hliníkovým plechem 

Záření gama ( γ) : je krátkovlnné elektromagnetické záření 

                                - je velmi pronikavé, je podobné rentgenovému záření 

                                - pohlcuje se vrstvou olova 

Záření neutronové : je tvořeno proudem rychle letících neutronů 

                                   - vzniká v jaderných bombách a jaderných reaktorech 

                                   - pohlcuje ho silná vrstva vody nebo betonu 

 

Důležitou vlastností radionuklidů je jejich poločas přeměny. Je to doba, za 

kterou se přemění polovina z celkového počtu jader v daném množství 

radionuklidu. 

Poločasy přeměn:  radon                  3,8 dne 

                                radium               1 620 roků 

                                uran 238             4,5 miliardy let  

 

V přírodě existuje asi 50 radionuklidů. Ty se samovolně přeměňují na nuklidy 

jiné. Mluvíme o radioaktivní přeměnové řadě. 

Kromě přirozených radionuklidů lze vyrábět i radionuklidy umělé. Připravují 

se ve výzkumných laboratořích v reaktorech a urychlovačích. Mají použití ve 

vědě, technice i lékařství. 

 

 

Český jazyk – máte na microsoft teams, také matematiku  

 

 



ZEMĚPIS    27. - 30.4. 

 

Zdravím všechny, na úvod vás chci pochválit, že většina z vás si plní zadané úkoly. Minulý týden jste si 

měli pouze přečíst učivo. Tento týden po vás budu chtít  

      -    prohlédněte si prezentaci, k tématu – skleníkový efekt 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/83834 

- udělejte si jednoduché zápisy 
- zakreslete si z učebnice na straně 88 dole, obrázek – schéma skleníkového efektu.  
- https://www.youtube.com/watch?v=zVX0pWhjsdM 
- Pošlete mi vypracované na mail nebo messenger. Pokud má někdo z vás jakýkoliv problém, 

ozvěte se, vše se dá vyřešit….  
- Neozval se mi Rosťa Mroček, Koukola Šimon,  Matěj Trogner, Aira!!! 
- Mějte se hezky a třídnická hodina ve čtvrtek v 10 hodin….. 

 

 

Přírodopis 

V době od 27.4.-3.5. pouze opakovat učivo. 

 

 

 

Chemie 9 – deriváty uhlovodíků 

Do sešitu si opiš schéma kvašení, cvičení 4 ze strany 19 interaktivního 

pracovního sešitu, učebnice a rovnici ve cvičení 8 ze strany 20. Vyplň všechna 

cvičení na straně 20 v interaktivním pracovním sešitě. 

Tajenku ze cvičení 7 na straně 20 mi pošli na email ke kontrole 

(pridal@1zsspk.cz). 

S přáním sluníčka a pevného zdraví se loučí váš učitel chemie. 

         Ing. Vladimír Přidal 
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Učivo AJ 9. A, B - Kašíková 

 
Doplň cvičení v prac. sešitě: 
1)  40/1- spoj 
2) 40/2 - použij slova z tabulky 
3) 40/3a - poslech a doplň jména 
4) 40/3b - poslouchej znovu a doplň, za co utrácí peníze  
5) 41/4 - přečti text vedle a napiš výrazy z tabulky na správné místo 
6) 41/5 - zaškrtni výrazy, které jsou zmíněny v textu 
7) 41/6 - doplň slova včetně předložek 
 
Opět mi pošli informaci na e-mail, že máš splněno 

 

 

 

 

Dějepis 9. A, B 

12. příprava 

Data k 2. světové válce 

Zezadu v sešitě bychom měli mít důležitá data ke 2. světové válce 

 1933  nástup Hitlera k moci 

   N vystupuje ze Společnosti národů 

 1934    SSSR vstupuje do Společnosti národů  

 1935   Itálie napadla Habeš 

   prezidentem E. Beneš 

 1936   N obsazuje demilitarizované pásmo v Porýní 

1936 – 1939  občanská válka ve Španělsku 

 1937   smrt TGM 

březen 1938  obsazení Rakouska Německem 

květen 1938  částečná mobilizace 

září 1938       všeobecná mobilizace 

29. 9. 1938 Mnichovská dohoda 

1. 10. 1938 obsazování Sudet Německem 

5. 10. 1938 odstoupení E. Beneše z funkce prezidenta 

14. 3. 1939 vytvoření samostatného slovenského státu 

15. 3. 1939 vytvoření protektorátu Čechy a Morava 

1. 9. 1939 napadení Polska Německem, zahájení 2. světové války 

3. 9. 1939 vstup Anglie a Francie do války 

28. 10. 1939 tichá demonstrace v Praze, zranění Jana Opletala 

17. 11. 1939 uzavření českých vysokých škol, MDS 

 1940  obsazení Dánska, Norska, Nizozemí, Belgie, Lucemburska a Francie 

 1941  obsazení ugoslávie a Řecka Německem 

22. 6. 1941 napadení SSSR Německem a satelity 

7. 12. 1941 japonský útok na Pearl Harbor 



8. 12. 1941 vstup USA do války 

1942 – 43 boj o Stalingrad 

1943  největší tanková bitva u Kurska 

6. 6. 1944 otevření 2. fronty, vylodění v Normandii 

29. 8. 1944 začátek Slovenského národního povstání 

6. 16. 1944 vstup čsl. jednotky na čsl. území – Dukla 

30. 4. 1945 Hitler spáchal sebevraždu 

5. 5. 1945 začátek pražského povstání 

8. 5. 1945 ukončení 2. sv. války v Evropě, kapitulace Německa 

  osvobození Šumperka 

  ČSR – Den osvobození 

2. 9. 1945 kapitulace Japonska, ukončení 2. sv. války ve světě 

  

Gymnazisti, možná vám to jednou pomůže. Uschovejte sešit, třeba se vám jednou bude hodit. 

Z dat lze vyčíst posloupnost dějů kolem 2. sv. války. Dnes se někteří snaží přesunout vinu za 

započetí války na bývalý SSSR, tudíž na jeho nástupce Rusko. Už jen podle toho, kdo vstoupil 

a kdo vystoupil do/ ze Společnosti národů, je jasné, jaké kdo měl cíle. Že SSSR podepsalo 

dohodu Ribbentrop – Molotov, je dáno tím, že SSSR bylo v kleštích a bylo ochotno se v dané 

situaci spojit s kýmkoli, „třeba i s čertem“ = Německem. VB a Fr. vyloženě obracely pozornost 

Německa na východ – podporovaly německé drang nach Osten = tah na východ . Dočasné 

spojení SSSR, VB a USA, zemí s  absolutně rozdílným politickým a hospodářským systémem, 

bylo dáno okolnostmi. Bylo potřeba porazit fašistické Německo. Od roku 1942, kdy vzniká 

Velká trojka, jsou do války vtaženy všechny tyto země. 

 

 

 

Dějepis 9. A, B 

13. lekce 

Uspořádání poválečné Evropy 

1) Učivo najdeš na straně 76 – 77, najdeš tam časovou přímku, jak se vyvíjely události po 

skončení války v tehdejší m rozděleném světě. 

 

 2) Po každé válce se sejdou vítězové, aby jednali o sankcích s viníkem konfliktu a uzařeli 

sporné věci – třeba hranice států... Máte už v sešitě zapsáno, že se představitelé Velké trojky 

sešli už 1943 v Teheránu a 1945 před koncem války v Jaltě (můžeš si vygúglovat krásný 

zámeček Lastočkinoje gnězdo, kde se jednalo – nádhera). Opakovaně to byli Stalin, Roosevelt 

a Churchil. 

 Při posledním jednání ale dorazil nový prezident H. Truman (r. Zemřel), C. Attlee (nový 

premiér VB). Třetím byl Stalin (na obrázku v bílém). To, co dohodli v Postupimi (taky velmi 

půvabný zámeček blízko Berlína)je pro státy po válce klíčové a mělo by být neměnné, ať se 

to třeba dnes někomu líbí, nebo ne. Až bude zmínka o Benešových dekretech, vzpomeň si 

na závěry Postupimské dohody. JE TO DŮLEŽITÉ! 

Do sešitu si zapiš: 

 Uspořádání poválečné Evropy 

 1) Konference v Postupimi 
 Kdo – USA, VB,, SSSR ( Truman, Attlee, Stalin) 

 Kdy – červenec – srpen 1945 



 Výsledky jednání: 
 Jednání o N : 4D demilitarizace 

       decentralizace a demokratizace 

       demonopolizace 

       denacifikace 

 placení válečných reparací 

 potrestání válečných zločinců 

 hranice Polska stanoveny na řekách Odra a Nisa 

 vytvoření 4 okupačních pásem v Německu (pod dozorem USA, VB, Fr. a SSSR) 

 odsun Němců z Polska, Maďarska a ČSR 

 Na jednání v Postupimi byl Stalin zpraven o existenci atomové zbraně v USA 

 váleční zločinci byli souzeni v Norimberku (12 odsouzeno k trestu smrti) 

 Vznik OSN 

Proč vznikla? Řešení sporů jednáním, ne válka! 

Kdy? 1945 

Kdo? 51 států (i ČSR) Orgány OSN – Valné shromáždění 

     Rada bezpečnosti 

Sídlo: New York      

Zakládající dokument – Charta OSN 

Dnes: 200 členů 

 snaha o mírové řešení konfliktů 

 

 Po jednání v Postupimi se Velká trojka okamžitě rozpadá a začíná „rozdělený svět železnou 

oponou“. Stalin je nucen věnovat se vedle rekonstrukce země poničené válkou výzkumem 

jaderných zbraní. Začíná soupeření dvou absolutně odlišných systémů, tzv. studená válka. 

 

 

 

 

 

AJ 9.A – skupina p. Brázdové – týden 27.4. - 1.5. 

 

Zdravím svoji skupinku s učivem na poslední týden měsíce dubna. To nám to letí! Někteří 

mi píšete, že vás právě v tomto období začala angličtina více bavit a že se jí věnujete více 

než jindy. To mne moc těší a přála bych si, aby vám to vydrželo. 

Nejdříve předkládám řešení z minula: 

uč. str. 37/6 – 2) The boy and girl in the boat might fall into the water. 3) The woman might 

burn herself on the hot kettle. 4) The man might cut himself with the axe. 5) The boys who are 

playing Frisbee might get sunburnt. 6) The children running up the hill could get hit by the 

bicycle. 7) The little girl coud get hit by a Frisbee. 8) The girl might get stung by a bee. 9) The 

girl on the bike might fall off and hurt herself. 10) The man might put too much wood on the 

fire and the tent might get burnt. 11) The girl might eat too many berries and make herself ill. 

12) The boy might get bitten by the snake. 

PS str. 29/4a – a 7,  b 4,  c 8,  d 6,  e 5,  f 2,  h 3 

       4b – a) Someone could get poisoned.  b) You could burn yourself.  c) You could 

scratch   yourself.  d) You could get stung by a wasp.  e) The ball might hit you.  

f) You could   get electrocuted.  h) The dog might bite you. 

   29/5 – 1) Something might fall….  2) Be careful with; cut yourself.  3) I wouldn‘t if I 

were   you;  scratch yourself very badly.  4) I don‘t think, it‘s a good idea to; You might 



get   bitten…  5) Look; It‘s dangerous. 

Určitě jsi zjistil, že jsme zakončili 3. lekci a můžeme se tedy pustit do další. Zase je to 

víceméně opakování a procvičování toho, co jsme se již dříve učili. 

Tvým úkolem v tomto týdnu bude naučit se a zopakovat si slovíčka k části Unit 4A Using 

the media a s tím i tzv. Question forms. To znamená, že si projdeš v učebnici stranu 44 – 

45 a použiješ k tomu odkaz na poslech - 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Zamyslíš se nad otázkami, zkusíš si na ně odpovědět, do sešitu si vyplníš dotazník z 

učebnice, v PS se podíváš na str. 77 a zopakuješ si, jak se tvoří otázka, zopakuješ si všechna 

tázací slova a spojení a následně vypracuješ do sešitu cv. 4a v učebnici na straně 45. Ti 

rychlejší z vás si mohou zkusit i cv. 4b. 

Do konce týdne mi pošleš vypracovanou stranu 34 v pracovním sešitě!!! 

 

RJ 9.A – týden 27.4. - 1.5. 

 

Abychom se posunuli alespoň o krůček dál, naučíš se v tomto týdnu názvy obchodů – 

použiješ k tomu slovníček. 

V pracovním sešitě si vypracuješ další stranu, to znamená str. 55 – jsou to opět barvy. 
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