
MATEMATIKA    6.4. – 10.4. 2020 

TEST 2 

Příklady vypracuj na zvláštní papír. Řešení ofoť nebo naskenuj a pošli v 9. B Valentýně Kubelové,  

v 9. A Davidovi Cekrovi nebo ještě lépe mně na e-mail: krobotova@1zsspk.cz. 

Termín odevzdání je do 9. 4. 2020 

Zadání: 

1. Určete obvod pravoúhlého trojúhelníku, jestliže délka jedné odvěsny je 75% délky druhé 

odvěsny a jeho obsah je 24 cm2. 

2. V pravoúhlém lichoběžníku mají základny délky 9 cm a 5 cm. Délka kratšího ramene je 3 cm. 

Vypočítejte jeho obsah a obvod. 

3. Kosočtverec má délky úhlopříček 4,2 cm a 3,4 cm. Vypočítejte 

a) délku strany kosočtverce 

b) obsah kosočtverce 

c) výšku kosočtverce 

4. Vypočítejte poloměr kruhové dráhy, kterou musí běžec proběhnout třikrát, aby uběhl 2 km. 

Každý příklad musí obsahovat náčrtek podle pravítka s vyznačením známých údajů (barevně) a také 

údajů, které se mají zjistit.  

 

 

 

Test 1 stále ještě neposlali: 9. A  Chovanec Matyáš, Peškar Ondřej, Valenta Šimon 

                                                  9. B Bursová Eliška, Hovanec Adam, Majer Tomáš 

 

 

 

 

 

 

 

15. hodina matematiky 

Zápis do školního sešitu: 

JEHLAN 

 

mailto:krobotova@1zsspk.cz


 

 

 

 



 

 

 

OBJEM JEHLANU 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



16. hodina matematiky 

Zápis do školního sešitu: POVRCH JEHLANU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. hodina matematiky 

PS III. díl str. 177 

 

PS III. díl str. 178 

 

 

 

 

 



PS III. díl str. 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA 

Zápis do sešitu: 

                              Čočky 

  Čočky jsou tělesa vybroušená z čirého skla, jejichž alespoň jedna stěna je částí kulové 

plochy.                                                            spojky 

                Čočky                

                                                                          rozptylky 

1. Spojné čočky = spojky 

Spojná čočka = spojka je optická čočka, která přeměňuje rovnoběžný svazek paprsků na 

sbíhavý. Spojná čočka je uprostřed silnější než na okrajích. Spojky se používají jako čočky do 

brýlí pro korekci dalekozrakosti. 

 

Skutečný tvar spojek: 

 

 

                                           

 

 

 

Geometrické znázornění spojky: 

 

 

                                        

                                      optická osa                              optická osa 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Co%C4%8Dka_%28optika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnob%C4%9B%C5%BEky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svazek_paprsk%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BDle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalekozrakost


Při zobrazování předmětu spojkou se vlastnosti obrazu mění se vzdáleností předmětu od 

čočky. 

Spojka spojuje svazek rovnoběžných paprsků do jednoho bodu – ohniska. 

 

2. Rozptylné čočky = rozptylky 

Rozptylka je optická čočka, která přeměňuje rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý. 

Rozptylná čočka je uprostřed tenčí než na okrajích. 

Rozptylky zmenšují obraz pozorovaného předmětu. Rozptylkou je např. okulár Galileova 

dalekohledu. 

Rozptylky se používají jako čočky do brýlí pro korekci krátkozrakosti. 

 

Skutečný tvar rozptylek:  

 

                                                         

 

 

 

 

Geometrické zobrazení rozptylky: 

 

                                                                     

 

 

 
 

 

Při zobrazování rozptylkou je obraz vždy přímý a zmenšený. Nezachytíme ho na stínítku, ale 

můžeme ho pozorovat přes čočku. Obraz je zdánlivý. 

. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A1_%C4%8Do%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnob%C4%9B%C5%BEky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svazek_paprsk%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%BD_obraz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okul%C3%A1r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BDle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1tkozrakost


ZEMĚPIS  

-  UČIVO MÁTE ZADANÉ AŽ DO 17.4. 

- DO 10.4.  MI ZAŠLETE VYPRACOVANÉ UČIVO A ÚKOLY (MAIL, 

MESSENGER) – Z MEZINÁRODNÍHO OBCHODU A INTEGRACE. 

- DO 17.4. – RECENZI A VYPRACOVANÉ ODPOVĚDI Z FILMU 

ZAKLADATEL. ČASU NA TO MÁTE HODNĚ,TAK AŤ NĚKTERÉ 

NEMUSÍM UHÁNĚT.  

MĚJTE SE HEZKY. M 

 
 
 
 
 
 
 
učivo AJ- 9.A,B Kašíková 6/4-10/4 
 
1) prac. sešit 77/4.2 Gerundia - přečti a vypracuj zápis do sešitu 
2) prac. sešit 37/6a - spoj 
3) prac. sešit 37/6b -použij informace z cvič. 6a, u sloves použij tvar s - ing( gerunds)- viz věta 
č.6 (vzor) 
4) prac. sešit - slovíčka 4C Request + Phrasal verbs - naučit 
5) prac. sešit 38/1 
6) učebnice 48/1a - do sešitu vypiš slovesa 
 
nezapomeň mi potvrdit splnění úkolů na mail: kasikova@1zsspk.cz  
 
 
 
 
PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK – UČIVO OD 6.4. – 12.4. 
 
1.Úkol: učebnice str. 65 – 67-číst, poté udělat zápis do sešitu. 
 
Zápis do sešitu: 
 
Vnější geologické děje 
-vedou k rozrušování a zarovnávání zemského povrchu 
 
Činnost: 



-rušivá – eroze (rozrušování a odnos hornin z povrchu) 
-tvořivá – přemisťování úlomků 
               - usazování do vrstev (sedimentace) 
 
Zvětrávání 
-rozpadání hornin působením fyzikálních, chemických a biologických pochodů. 
 
1)Mechanické zvětrávání 
Příčina: teplotní změny během dne a roku 
              (rozpínání a smršťování hornin) 
                                 ↓ 
                    narušení pevnosti 
                                 ↓ 
                   vznik prasklin→mrznoucí voda 
                                  ↓ 
                      trhání horniny 
-složení horniny se nemění 
 
2) Chemické zvětrávání 
Příčina: chemické reakce vyvolané H2O, O2 , CO2  
Př: hematit→limonit 
      pyrit→limonit 
      živec→jílové minerály, kaolin, bauxit 
nejodolnější – křemen 
 
3) Biologické zvětrávání 
Příčina: činnost organismů 
kořeny rostlin  → pukliny 
hlodavci → nory 
lišejníky → rozrušování skal 
Zvětraliny – nesoudržné hmoty 
                              ↓ 
                sedimentace do vrstev 
 
4)Gravitace  
– skalní řícení, sesuvy půdy, rychlost – závisí na sklonu svahu 
Rizika: odlesňování, zemětřesení, prudké deště 
 
2.Úkol: Přihlaste se do interaktivní výuky Taktiku :  
 
 https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/935/a6fcac5d829a960e79585faa620c545c (zkopíruj do 
vyhledávače)  
- objeví se vám registrace  
- vyplňte údaje 9. ročník  
- heslo by se vám mělo každému vygenerovat  
- dejte uložit a měli byste být zaregistrovaní, potom přes interaktivita.etaktik.cz se dostanete k 
pracovním sešitům, otevřete si přírodopis 9, v obsahu (vlevo nahoře) zvolíte učivo, které si chcete 
zopakovat. 
 

 
 



 

IX. A – český jazyk 

Na Padletu naleznete výsledky poslední testu (test 7), sledujte, 

opravujte. 

 

Níže uvedená cvičení vypracujte do školního sešitu, uvádějte pouze 

výrazy, které je třeba doplnit, cvičení si opravte podle výsledků 

uvedených níže, vyfoťte 

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

 

Zeměpisná jména 

uč. str. 46, cv. 1 a, b 

 

uč. str. 46 – žlutý rámeček – podívejte se na skloňování, koncovky 

v jednotlivých pádech – zapište do sešitu 

 

uč. str. 47, cv. 2 a, b 

 

uč. str. 47-49 - psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech 

- na těchto stranách naleznete velmi podrobně popsána pravidla pro 

psaní velkých písmen i s uvedením příkladů, seznamte se s tímto 

textem, poslouží nám jako odrazová plocha pro navazující cvičení, 

řadu z pravidel znáte z předchozích ročníků… 

 

uč. str. 50, cv. 2 a, b, c, d, e, f 

 

 

Vyzkoušejte on-line test (dostupné zde) 

 

 

Výsledky 

 zadaných cvičení z učebnice pro kontrolu jsou dostupné zde 

https://padlet.com/gettin/du
mailto:gettin@1zsspk.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9MIRTAX17LdTv4GxbbANFriux01llcTjNXAuxGmn2ELAdwQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1RmEE4ef43cAz6HOPZOCs85sDtE4mJ-Dt


 

  



Literatura 

čítanka, str. 7 – poetismus 

- přečtěte, zapište do sešitu 

 

čítanka, str. 8-9 – Rozmarné léto 

- přečtěte text, zodpovězte do sešitu následující otázky: 

1) Na základě ukázky charakterizujte autorský styl Vladislava Vančury, 

jaké jazykové prostředky se objevují v ukázce… 

2) Na jaké úseky je text rozčleněn? Čeho tím autor dosahuje? 

3) Jaký zvuk připomíná paní Kateřině Důrové latina? Jak vám zní čeština 

a některé cizí jazyky (francouzština, angličtina, …)? 

4) Vyhledejte v textu básnické přívlastky (více informací o nich 

naleznete zde)  

 

Ať se vám daří…  
 
 
 
 

IX. A+B – německý jazyk 

 

Opakování L14 – Vokabeltraining (dostupné zde) 

Zopakujte si slovní zásobu 14. lekce formou výše uvedeného 

pracovního listu. Výsledky pro vaši kontrolu jsou uvedeny v sekci 

Lösungen 

 

Wiederholungstest L14 (hier) 

Vyplňte opakovací test, odešlete ho na můj e-mail: gettin@1zsspk.cz 

(návod, jak lze editovat pdf soubor, je přiložen zde) 

 

https://drive.google.com/open?id=1Y3-_OKyjCLfSRDd8ZlfP2q4ey2I11Z-6
https://drive.google.com/open?id=1Y3-_OKyjCLfSRDd8ZlfP2q4ey2I11Z-6
https://drive.google.com/open?id=1ciYsSdT8s4ukoj0CvId5zKp3XDej-pIL
https://drive.google.com/open?id=1z89t0gR9HxbrXdVrO9R3LZGU6cSKrWJi
https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOFXFwL1srK


Lernwortschatz – Lektion 15 (dostupné zde) 

Poslechni si nová slovíčka 15. lekce, sleduj zároveň pracovní sešit na 

str. 50, kde je uveden jejich zápis, označ si ta, jejichž zapamatování ti 

nebude činit problémy… 

 

Präsentation – Lektion 15 

Zpracuj 1 z témat slovní zásoby (Aussehen – vzhled, Substantive – 

podstatná jména, Verben – slovesa), a to pomocí MS Powerpoint, 

pokud ho nemáš k dispozici, využij libovolného textového editoru. 

Rozsah práce podobný jako v hodinách (tzn. 6-8 obrázků s popisky a 

zvuky – pokud to softwarové vybavení tvého počítače dovolí). 

Výsledek opět odešlete na můj mail (viz výše).  

Odkaz na sdílenou složku s jednotlivými slovíčky naleznete zde, pokud 

nebude z nějakého důvodu fungovat, vyzkoušejte tento 

 

 

Lösungen (řešení): 

Vokabeltraining (hier) 

 

 
 
 
 
AJ9A v týdnu 6.4. - 12.4. - skupina p. Brázdové 

 

Zdravím všechny na dálku s přáním pevného zdraví i nervů a také s malou poznámkou. 

Mrzí mne, že se ještě nikdo z vás neozval se zprávou, jak tu domácí izolaci i domácí 

učení zvládáte. 

 

V úvodu posílám řešení úkolu k článku „The skydiver“ na str. 38 – 39. Zkontroluj si: 

cv.1 1)  Michael Holmes 

 2)  His parachutes failed to open while he was skydiving  and he fell to the ground. 

 3)  It happened in New Zealand, near an airfield / Lake Taupo. 

cv.2 1 h, 2 e, 3 j, 4 c, 5 i, 6 d, 7 a, 8 g, 9 b, 10 f 

cv.3 25 – This was Michael‘s age when the accident happened. 

 16 – There were 16 other skydivers in the group. 

https://hueber.de/media/36/BFR2_CZ_Lernwortschatz_L15.mp3
https://drive.google.com/drive/folders/15_qG4Tnz8vA1A5mnd2Rrv3dqbp2kFT5Q?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1X6sIeP6xZi16NiEA7r1ng65HKqz1xrvy
https://drive.google.com/open?id=1CPgzVtuH25VsxBUGNTBBJ_gsL6Ydcmb8


 4,000 – Michael was 4,000 metres above the lake when he jumped from the plane. 

 60 – He tried to pull the cord to open his parachute after 60 seconds. 

 200 – He was falling at 200 kph when he realized that he couldn‘t open his parachute. 

 1,000 – He was 1,000 metres above the ground when he tried to cut the par. strings.

  

 220 – e was 220 metres from the ground when he tried to open his reserve parachute. 

 130 – He was falling at 130 kmp after the reserve parachute slowed him down. 

 5 – He was 5 seconds from the ground when he filmed his goodbye message. 

cv.4 1 c,  2 c,  3 b 

 

Následující úkol, který posílám, vypracuješ do sešitu nebo na papír tak, aby byl čitelný, 

ofotíš jej a zašleš na moji adresu brazdova@1zsspk.cz. Můžeš psát i přímo do mailové 

zprávy. Je to na Tobě, jakou variantu zvolíš, já už si s tím poradím. Tato práce bude 

součástí klasifikace. Pomůže Ti internet nebo obyčejný slovník. 

Otevřeš si učebnici na straně 36 a vypracuješ cvičení 1, 2, 3. U cvičení 3 uvedeš vždy 3 

možnosti. 

Stejně budeš postupovat v pracovním sešitě – tady je tvým úkolem vypracovat na str. 28 

cvičení 1 a 2. Není toho mnoho, dá se to zvládnout. Věřím, že si s tím poradíš. 

Pro ty z vás, kterým podcasty dělají problém a jsou pro ně příliš složité k procvičování 

jazyka, posílám jinou webovou stránku – www.gamestolearnenglish.com Samozřejmě 

můžete zkusit všichni, určitě se pobavíte a zopakujete si slovní zásobu. 

 

 

 

 

 

RJ9A v týdnu 6.4. - 12.4.  
 

V minulém zadání jste si měli přečíst a přeložit pomocí slovníku článek o rýži v učebnici 

na straně 34. Doufám, že jste tak všichni učinili. Nyní mi pošleš na mail překlad tohoto 

článku. 

Opět bude součástí klasifikace. Deadline je 12.4., snaž se termín dodržet. 

Nový úkol: naučíš se barvy – slovíčka najdeš v učebnici na straně 47, výslovnost na 

internetu nebo v interaktivní verzi učebnice. Naučíš se je vyslovovat a samozřejmě i 

psát. Jsou to vlastně přídavná jména a tudíž mají různé koncovky v závislosti na tom, s 

jakým podstatným jménem se pojí. Nezapomeň na to. 

To je do ruštiny zatím vše. Mějte se všichni famfárově a vydržte!  I. Brázdová 

 

 

 

 

 

 
Chemie 9 – uhlovodíky 

K dnešnímu dni ještě nejste všichni zaregistrováni v interaktivní výuce!!! Dnešní úkoly tedy z této 

učebnice budou vyplývat a jejich řešení mi zašlete na školní email. (pridal@1zsspk.cz). 

Řádně se podepište, ať zbytečně nerozdávám pětičky. 

Tento odkaz posílám žákům, aby se mohli registrovat a sami si vše vyzkoušet a pracovat. 

mailto:brazdova@1zsspk.cz
http://www.gamestolearnenglish.com/
mailto:pridal@1zsspk.cz


https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/73602/eb5bcb0ce899bda0c9c21bce146bc89a 

V interaktivní učebnici strana 15 a 16 vyplň všechna cvičení.  

Tajenky z křížovek, cvičení 23 a 27 mi pošli na email ke kontrole. 

S přáním pevného zdraví a dobré pohody se loučí váš učitel chemie. 

         Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

 
Dějepis 9. A, B 

6. část 

Prověření učiva 

  Tvým úkolem bude vyplnit správně doplňovačku a připojit to, co sis připravil/a na téma 

koncentrační tábory. Práci přepošli na krejci.zdenka@centrum.cz nejlépe obratem. 

 

Doplňování: 

 

Nacismus = 

Mnichovská konference se konala ____________________. 

Zúčastnili se jí jmenovitě ________________z těchto států  ________________ 

         ________________             ________________ 

         ________________  ________________ 

         ________________  ________________ 

Výsledkem byla ztráta ______________ území ČR ve prospěch ____________, ___________ 

a  ______________.   Další ztráty se týkaly průmyslových závodů, asi ________, a dopravní 

sítě, asi   ______________. Lidé z pohraničních oblastí museli opustit své d_______ a odejít 

do vnitrozemí.  Celkem se uvádí asi _______________________ uprchlíků, kteří hledali 

možnosti ubytování u svých příbuzných, v odstavených vagonech, v uprchlických táborech. 

Ztratili práci a zabezpečení. V Sudetech zanechali svůj nemovitý majetek a brali s sebou jen to 

nejnutnější – peřiny, oblečení, jídlo. Po zabrání pohraničí od 1. 10. (kým) _______________ 

končí dvacetileté období trvání tzv. p________ r______________(1918 – 1938)  a  vzniká tzv. 

d____________ r_______________. Novým prezidentem se stává  _____________ 

______________. E. Beneš končí ve funkci prezidenta a od___________ do ___________ 

_____________, kde během války pracuje tzv. ex_____________ vláda. Slováci využili situace 

a prosadili autonomii. Republika proto nese název Č_____ - S_______. 

  Dne 14. 3. 1939 vznikl samostatný ______________ stát, prezidentem se stal J___________ 

T___________. Dne 15. 3. 1939 byly Čechy a Morava oku__________ německým vojskem a 

byl zde vytvořen pr________________.To znamená že republika měla svou v____________, 

ale vše bylo kontrolováno říš____________ pro___________ a g______________. 

  Tohle se odehrálo před započetím 2. světové války, která začala 1. 9. _______. 

 

 

 

 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/73602/eb5bcb0ce899bda0c9c21bce146bc89a
mailto:krejci.zdenka@centrum.cz


 

Dějepis 9. A, B 

7. příprava 

POSLEDNÍ ROKY VÁLKY 

Učebnice strana 67 – 70 

Přečti si úvod a uvědom si velkou změnu – Itálie přechází na stranu Spojenců. 

Do sešitu zapiš 

 1) Spojenci osvobozují Evropu 

  Uč. str. 67 

rok 1942/ 43 

 SSSR        USA + VB 

  Stalingrad ---> Kursk     vylodění v J Itálii 

        na Sicílii 

        poprava Mussoliniho 

        Itálie vyhlašuje válku Německu 

 2) Konference v Teheránu 

 

Účast: USA, VB, SSSR (Roosevelt, Churchil, Stalin) 

Kdy: listopad – prosinec 1943 

O čem: otevření 2. fronty ve Francii do května 1944 < = > vstup SSSR do války proti Japonsku 

do 3    měsíců od ukončení války v Evropě 

 

  3) Otevření 2. fronty 

Vylodění v Normandii  6. 6. 1944 
  označováno jako „Den D“ 

  velel gen. Eisenhower, vydal povel „Let's go“ 

  akce s názvem Overlord 

 začíná osvobozování Francie, Belgie, Nizozemí 

  německý úder v Ardenách 

  Zajímavosti: nemusíš zapisovat 

 Německo vyvíjelo nové zbraně, kterými chtěli znovu vítězit – nové střely V1, V2 

 Spojenci bombardují Z Evropu, zničili Drážďany – až 25000 mrtvých civilistů, bombardována 

byla i Praha (Vinohrady a Karlovo náměstí – přes 700 mrtvých, mezi nimi dcera malíře J. Lady) 

a další města. 

 4) Jednání Velké trojky v Jaltě 

 

 USA, VB, SSSR  (Roosevelt, Churchil, Stalin) 

  únor 1945 

  5) Konec války v Evropě 
    útoky na N vedené ze Z a z V – 2 fronty 

   Spojenci  Německo  Rudá armáda 

   setkání na řece 

   TORGAU 

   na Labi 

   Útok na Berlín od poloviny dubna 1945, generál Žukov 

   30. 4, 1945 – sebevražda Hitlera 

7. 5. 1945 – bezpodmínečná kapitulace N 

      8. 5. 1945 – konec války v Evropě 



  *K tomuto tématu je možno zhlédnout film o vylodění v Normandii Zachraňte vojína Ryana, 

zadat do vyhledávače jméno generála Koněva a zjistit, že se nedávno řešila otázka, co s 

pomníkem tomuto člověku. Zkuste si představit, že máte rozhodnout, co s ním. 

  * A hlavně bude se uzavírat celek – 2. světová válka. Kolik o ní víte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


