
Matematika na týden 4.5. – 8.5. 2020 

24. hodina matematiky – přepiš příklady do pracovního sešitu, ofoť vypracované strany a odešli do 

Teams, pokud to nepůjde, tak na e-mail: krobotova@1zsspk.cz 

Termín odevzdání: 10.5. 2020 
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FYZIKA na týden 4.5. – 8.5. 2020 

Učivo přečti v učebnici strana 131 – 133. Učivo zapiš do školního sešitu. Zápis v sešitě ofoť a pošli do 

Teams, pokud to nepůjde pošli na e-mail. Termín odevzdání je 10.5. 2020. 

ZÁPIS DO SEŠITU: 

                               Využití jaderného záření 

 

Radionuklidy jsou užitečné ve vědě, technice a lékařství. 

Metodou značených atomů je možné sledovat koloběh látek v organizmech a 

v přírodě. Například sledování hromadění jódu ve štítné žláze. 



Historikové a archeologové využívají radiouhlíkové metody k určování stáří 

organických látek. Za života rostliny nebo živočicha tento jedinec přijímal 

radioaktivní izotop uhlíku ( C 14 ), který má poločas přeměny 5 730 let. 

 

Se zánikem organizmu přívod uhlíku ustal a radiouhlík se od té doby 

přeměňoval na jiné nuklidy. Porovnáme-li podíl radiouhlíku ve zkoumaném 

předmětu a v živých organizmech, můžeme určit stáří předmětu. 

V lékařství mohou radionuklidy sloužit k diagnostice nemocí, tak k léčení 

( ničení zhoubných nádorů ), ke sterilizaci předmětů, ozařování potravin, aby 

se zabránilo jejich kažení nebo klíčení zrna. 

V technice se používá jaderné záření γ v defektoskopii, ke zjišťování poruch a 

prasklin v kovech. Radionuklidy se samy zahřívají, to lze využít ke konstrukci 

jaderných elektrických baterií. Ty se mohou uplatnit jako zdroje napětí 

v kosmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ SEŠIT 

Vypracuj strany 33 a 34 v pracovním sešitě. Tyto vypracované strany zpět neposílejte! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



IX. A+B – německý jazyk 

 

Lernwortschatz – Lektion 15 (dostupné zde) 

Zopakuj si slovíčka 15. lekce… 

 

Podívejte se na video, klidně si v nástrojích zpomalte rychlost přehrávání 

(dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=19F_AV25uHgt2h_u-7xBdm9kZf4SlSlmQ) 

 

Přepis replik z videa, pokud by se vám to mohlo hodit k vyplnění pracovní listu 

(viz níže), je dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1uofxDFfCT8hiWc6ijZXPrneuwoMpinOZ 

 

Vyplňte pracovní list (dostupné zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1h3UAOtZC-7Gf-vCRGzkHIqKmdADjbr1m) 

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

 

Návod, jak editovat pdf soubor, už určitě nepotřebujete, ale pro jistotu ho sem 

ještě přikládám (dostupný zde nebo zde: 

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

 

 

Ať se vám daří… 

 

 

 

AJ 9.A – skupina p.Brázdové – 4.5. - 8.5. 

 

Ahoj děcka. Pro ty z vás, kteří jste nepracovali s námi 29.4. online, posílám řešení z 

učebnice. 

 

Str.44/1b – at the theatre,…. ;  on TV, the radio,…..  ;  in a newspaper, a play,….. 

Str.45/4a -  2) f,  3) i,  4) g,  5) d,  6) a,  7) c,  8)e,  9) j,  10) h 

Str.45/4b -  2) How do you usually go to school?  3) Why did you go to the dentist?  4) Which 

ones  are you going to buy?  5) What time will you arrive?  6) How many brothers and sisters 

have   you got?  7) How far is it to the city centre?  8) Where was she born?  9) How long have 

you  lived there?  10) When did you start working here? 

 

V pracovním sešitě máš poslední cvičení k procvičení otázek a tázacích slov. Vypracuješ 

https://hueber.de/media/36/BFR2_CZ_Lernwortschatz_L15.mp3
https://drive.google.com/open?id=19F_AV25uHgt2h_u-7xBdm9kZf4SlSlmQ
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https://drive.google.com/open?id=1uofxDFfCT8hiWc6ijZXPrneuwoMpinOZ
https://drive.google.com/open?id=1uofxDFfCT8hiWc6ijZXPrneuwoMpinOZ
https://drive.google.com/open?id=1h3UAOtZC-7Gf-vCRGzkHIqKmdADjbr1m
https://drive.google.com/open?id=1h3UAOtZC-7Gf-vCRGzkHIqKmdADjbr1m
mailto:gettin@1zsspk.cz
https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOFXFwL1srK
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str.35/6 – pozor, opět tam jsou různé časy. Pokud to stihneš do středy, bude dobře, můžeme 

si společně zkontrolovat při hodině. 

Také se pokusíš do středy zopakovat nebo naučit slovíčka lekce 4B – Personality. Najdeš 

je v PS vzadu na straně 83. Povolání jsme už opakovali, takže to bude pro nás hračka. 

Navážeme na to, co už umíme a začneme další kapitolu 4B. 

 

Do konce týdne vypracuješ v PS str. 68 kromě cv.1, ofotíš a pošleš mi ke kontrole. 

 

 

RJ 9.A – 4.5. - 8.5. 

 

Nic nového vám nezadávám. Opakujte si aspoň trochu v interaktivní učebnici, procvičujte 

barvy a všechny jejich rody ve spojení s podstatnými jmény. Dál budeme pokračovat při 

online hodině. Těším se na vás. 

 

Pokud by někdo chtěl soukromou hodinu v angličtině nebo ruštině, ozvěte se mi a 

domluvíme se třeba i na odpoledne nebo večer. 

 

                     I. 

Brázdová 

         
 

 

 

 

Chemie 9 – deriváty uhlovodíků 

Do sešitu si zapiš správná tvrzení ze cvičení 11 na straně 21, v interaktivním pracovním sešitu, 

učebnici projdi a vypiš všechna cvičení na straně 21 a 22. 

Úkol:  

Tajenku ze cvičení 13 na straně 22 a vyluštění šesti přesmyček ze cvičení 14 na straně 22 mi pošli na 

email ke kontrole (pridal@1zsspk.cz). 

Přeji sluníčko a zdravíčko.      Ing. Vladimír Přidal 

 

 

ZEMĚPIS    4.-7.5. 

 

Všechny Vás moc zdravím a děkuji za odeslané úkoly, moc chválím ty, kteří se 

snaží a pracují. Tento týden si přečtěte učivo v učebnici strana 89-91 ( ozónová 

vrstva, druhová rozmanitost, udržitelný rozvoj). Nezapomeňte, že učivo do 

dalších předmětů máte na Teams.  
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Přeji Vám krásné dny. M. Jarmarová.  

 

 

 

 

Učivo 9.A,B AJ Kašíková 4/5-7/5 
 
opakování lekce 4 - prac. sešit 
1)42/1 - správné pořadí slov v otázce 
2) 42/2 - zapiš otázky 
3) 42/3 - doplň slovesa z nabídky + -ing tvar 
4) 42/4 - doplň frázová slovesa 
5) 43/5a - poslouchej a doplň, 43/5b - najdi odpověď k žádostem 
6) 43/6 - vyber 
7) I can... 
 
Řešení k minulému učivu z prac. sešitu ( zkontrolováno na on-line hodině dne 29/4): 
40/1-2j, 3b, 4f, 5e, 6a, 7l, 8g, 9c, 10h 
40/2-vacuum, shop, do, help, earn, drive, cut, work, set 
40/4-go.., they don´t.., isn´t  good, very.., should.., in the virtual.., they can.., hard to.. 
40/5 -tick :  computer use...,  computer games..., teenagers..., we didn´t have... 
40/6- on, would like to, for, as, for, look forward to hearing from you, yours sincerely 
 
 
 

 

Dějepis 9. A, B 

Prověření – 2. světová válka 

14. lekce 

 1) Ještě spousta žáků nezaslala prověření znalostí, které se na školním mailu objevilo někdy 

mezi 7. - 15. dubnem. Z 9. A asi 7 žáků, z 9. B asi 14. Mnozí pak nezaslali referát na koncentrační 

tábory. Pokud máte problém s přeposíláním, PROVĚŘENÍ UČIVA zašlu paní sekretářce s 

prosbou, zda by vám práci předala. Vyplněné a podepsané můžete dát do schránky vedle dveří 

do školy, nebo předat paní sekretářce, aby mi vaši práci dala do pošty. Nerada bych vás zvala 

k přezkoušení, když teď můžete pracovat v klidu domova s podpůrnými materiály při ruce. Pro 

jistotu ještě jednou zasílám původní doplňovačku z počátku března. 

 

 

 

 

 

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. _______. 

 

 

 2) Společně jsme uzavřeli kapitolu 2. světová válka. Proto zasílám prověření na tuto kapitolu. 

Zápisky vám napříště budu zasílat v podobě skenů. Měla jsem je pro žáky po přijímačkách, 

kdy se jim už nechtělo dělat dlouhé zápisy. Zastřihovali si je a lepili do sešitu. Proto je mám 

takto připravené. 

 

 
 

 

 

Prověření – 2. světová válka 
 

  Druhá světová válka trvala od ___ . ___. 19___ do roku ______. Za zahájení války se udává 

napadení __________ Německem. Už dříve bylo rozhodnuto o rozdělení tohoto státu mezi N 

a S_____. Ve východní části došlo k masakru inteligence a důstojníků u Ka_______ u 

Smolenska. 

 Než se Hitler obrátil proti SSSR, pojistil se obsazením mnoha západoevropských zemí, 

D______, N_______, Ni___________, B________, L____________ a Fr_______. 

Neúspěchem skončila snaha o vylodění do V________ __________. Následovala l_________ 

válka. V ní se proslavili také českoslovenští l______. Pak N obsadilo roku ________ 
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Jugoslávii a Řecko. 

 22. 6. 1941 zaútočilo N a jeho satelity na S_______. Boje byly vedeny ve 3 směrech. Na 

severu 900 dní bojovalo N u města L__________. Němci se nedostali ani do hlavního města – 

M_______. Nejdále se dostali na jihu až k městu St____________. Tam byli po těžkých 

bojích doslova muž proti muži obklíčeni. Od té doby Rudá armáda přešla do protiútoku a tato 

bitva je považována za  p______ ve válce.Ani bitva u K________ , největší tanková bitva v 

dějinách, nepřinesla pro N obrat ve válce. 

 Válka v Evropě skončila ____. _____. 19____ úplnou a bezpodmínečnou kapitulací N. 

 Válka ve světě pokračovala a byla ukončena porážkou Japonska 2. 9. 19____. 

 Budu si pamatovat, že o poválečném uspořádání Evropy nerozhodoval žádný náš politik, 

nýbrž velmoci, které válku vyhrály – USA, VB a SSSR. Ty rozhodly o potrestání válečných 

zločinců a kolaborantů (nikoli Beneš svými dekrety) a o vyhnání Němců z Polska, Maďarska i 

ČSR na mírové konferenci v P_________ nedaleko Berlína v červenci až srpnu 1945. 

 Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny podle přesného a 

závazného plánu převážně během roku 1946. ČSR odsun nenavrhla a nezpůsobila. Nemá 

tedy za něj logicky žádnou právní a hmotnou zodpovědnost.. 

 Odsun se konal pod přísným dohledem mezispojenecké komise a ČSR se tehdy dostalo 

dokonce veřejného uznání za jeho humánní a komlekní provedení. 

 Zabavený majetek převzali spojenci či jednotlivci jako reparace a Němci nemohou nikdy 

uplatňovat žádné hmotné a finanční nároky.  

   
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK UČIVO OD 4.5.-10.5. 
 
Úkol: Z učebnice na str. 72-73 si přečtěte text, poté si zapište do sešitu zápis. 
 
Zápis do sešitu: 
 
ČINNOST LEDOVCŮ 
Ledovec - horský              
               - pevninský 
 



Vznik: nahromadění mnoha vrstev sněhu, vahou zledovatí (až tisíce let) 
-mocnost – až tisíce metrů 
-zásobárna pitné vody 
-svědectví dávných dob 
 
a)HORSKÝ LEDOVEC 
-sestupuje z vrcholových částí hor (gravitace) 
-údolí tvaru U 
-kar – prohlubeň mezi skalami 
-přenos materiálů ze svahů a dna, vznik morény (horninové úlomky) 
- bludné balvany 
- ledovcová jezera (plesa) 
 
b)PEVNINSKÝ LEDOVEC 
-největší – Antarktický ledový štít 
Celosvětové tání ledovců 
-důsledek globálního oteplování 
-důležitý indikátor – sledování dopadů klimatických změn na planetu 
 
Ledovcová jezera u nás: 
karová jezera:  

 Černé jezero (Šumava)  
 Čertovo jezero (Šumava)  
 Plešné jezero (Šumava)  
 Prášilské jezero (Šumava)  
 Laka (Šumava)  

 

 


