
Učivo na týden 1.6. – 5.6. 2Q2Q 

Matematika – 28. hodina 

Pracovní sešit strana 232, 233 – příklady vypočítej, ofoť a pošli zpět do 7.6. 

 

 

 

 

 



 

Pracovní sešit strana 233: 

 



 

 

FYZIKA na týden 1.6. – 5.6. 

Vypracuj stranu 41 a 42 z pracovního sešitu podle předlohy. 

Pracovní sešit strana 41: 

 

 

 



 

Cvičení 3 vypracujte sami: 

 

Pracovní sešit strana 42: 

 



 

 

 

 

Chemie 9 

Nezadávám učivo, nechávám klid na přijímačky. 

Přeji úspěšné přijímací zkoušky a hlavně zdraví. Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DĚJEPIS: 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

PŘÍRODOPIS 9. ROČNÍK – UČIVO OD 1. 6.-5. 6. 

Ahoj deváťáci, 

zdravím vás po týdnu. Jak jsem vám minulý týden slíbila, pro tentokrát 

budete mít psaní více, nedá se nic dělat. Ale vy jste šikovní, hravě zápis 

zvládnete. Jen jsem vám ho malinko ztížila a to tím, že v něm chybí některá 



slova, která si pomocí učebnice sami doplníte. Tak budu mít jistotu, že jste 

učebnici otevřeli a museli si text přečíst. Tak se do toho pusťte 

 

Zápis do sešitu: 

USAZENÉ HORNINY (SEDIMENTY) (učebnice str. 76-79) 

-vznik: usazováním (sedimentací) látek na dně moří, jezer, řek i na souši 

Nezpevněné  zpevněné  

                      působením tlaku 

 Podle způsobu vzniku se dělí na: 

a) Ú…………………………- úlomky hornin a minerálů 

b) O…………………………- krystalizací roztoků 

c) CH…………………………..- z rostlinných nebo živočišných zbytků 

 

Usazené horniny tvoří  v………….. 

-více vrstev podobného složení tvoří  so………………………….. 

-tloušťka vrstvy se označuje jako m…………………………….. 

1. ÚLOMKOVITÉ USAZENÉ HORNINY 

a) Hrubozrnné usazené horniny 

-Vznik: přenášením a usazováním úlomků rozrušených hornin a nerostů 

-působí voda, vítr 

-nejprve sypké, ke zpevnění dochází nejčastěji stmelením (tmel – částice jílu, 

uhličitanu vápenatého a jiných látek) 

Štěrk                  sl………………………, br……………….. 

- u nás se těží z říčních nánosů – výroba betonu 

 

Písek                pí………………, kř……………………… 

Význam: filtr pro prosakující vody, stavebnictví, slévárenství (s příměsí jílu), 

sklářství (čistý křemitý písek) 

Použití: stavební a dekorační kámen 
 
b) Jemnozrnné usazené horniny 

Spraš  

Jíly  jí…………………..                   jí……………….. bř……………………… 

-jsou cihlářskou a keramickou surovinou 

-jednou z hlavních složek půd 

 



 

2. CHEMICKÉ (CHEMOGENNÍ) USAZENÉ HORNINY 

Vápence - z nich vznik dolomitů  
T………………..– srážení z chladných minerálních pramenů 
                 - obkladový kámen  
 
3. ORGANICKÉ (ORGANOGENNÍ) USAZENÉ HORNINY 

- nejrozšířenější org.usazené horniny - v………………………….. – vznik 

nahromaděním schránek měkkýšů, korálů, řas 

Dále sem patří: ra………………, ro…………, u…………… ja…………………… 

 

No a je to. Jste šikovní, pochvala všem, kteří došli na konec zápisu a správně si 

doplnili. Mějte se pěkně Z. Z.  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
9. B – AJ – Šteindlová 

Moje milá skupinko, kdo ještě se snažíte něco dělat, tak učebnice str. 56 – 

přečíst + přeložit článek + str. 57/ cv. 2a,b 

Snad se nám podaří sejít konečně online  

Vše, co napíšete, mi můžete zaslat na kontrolu.  

Myslím na vás při přijímačkách a držím pěsti  

Good luck  

Pokud máš nějaký dotaz, chceš něco zkonzultovat nebo vysvětlit, kontaktuj mě 

na e-mailu: steindlova@1zsspk.cz 

 

Z minula zůstává: 

- zpětně postupně všechna cvičení co chybí dodělat v rámci opakování včetně 

poslechů 

- přihlásit se na stránky Oxfordu a procvičovat (v pracovním sešitě na úvodní 

straně mají heslo a návod, jak se zaregistrovat a přihlásit – heslo skryto pod 

černým pruhem) 

- další možnost procvičování na stránkách: www.oup.com/elt/project 

mailto:steindlova@1zsspk.cz
http://www.oup.com/elt/project


Učivo AJ Kašíková 1.6. - 5.6. 
Dobrý den, 
posílám učivo na tento týden: 
1) opakování trpného rodu, PS 45/4 - převeď věty do trp. rodu, tučně napsané 
výrazy se stanou podmětem v trpném r. ( dej je na 1. místo v nové větě) 
2) uč. 57/5 - napiš do sešitu pouze slovesa v trpném rodě přítomného času 
3) nauč se nová slovíčka  z lekce 5B-PS str.84  
4) přečti si článek v uč. str. 58 a odpověz na otázku 58/1b - je tam 5 textů a 
pouze 4 fotografie, který hotel není na obrázku 
 
Řešení k minulé práci:PS 44/2a- is wasted, are imported, is flown, are carried, 
44/2b - was made, was used, was produced, were taken, 45/3a-1b, 2c, 3a, 4b, 
5a, 6b, 45/ 3b-2f, 3e, 4b 5c, 6a 
 
Nezapomeňte poslat zprávu o splnění úkolů.   
Přeji pěkné dny.  
Šárka Kašíková 
 

 

IX. A+B – německý jazyk 

 

Dobrý den,  

 tento týden vám nehodlám příliš ubírat z mentálních kapacit 😊, 

proto tentokrát pouze letmý dotek němčiny (viz níže). Ať to v pondělí 

vybojujete ke svému prospěchu, držím pěsti… 

 

Zdraví 

JG  

 

 

1) Kursbuch 

S. 44/Üb. 3 – soubor potřebný k poslechu je dostupný zde nebo zde: 

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

I_lB3qRLEQJUeI6u6 

S. 45/Üb. 5 a 

https://drive.google.com/open?id=1RriWgxcOqpDHVy-I_lB3qRLEQJUeI6u6
https://drive.google.com/open?id=1RriWgxcOqpDHVy-I_lB3qRLEQJUeI6u6
https://drive.google.com/open?id=1RriWgxcOqpDHVy-I_lB3qRLEQJUeI6u6


S. 45/Üb. 5 b 

S. 45/Üb. 6 – soubor potřebný k poslechu je dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1y6lhHG5LF4EHUAGV2l_iNUQixI9

MrvZK 

 

2) Arbeitsbuch 

S. 55/Üb. 4 

S. 55/Üb. 5 

S. 55/Üb. 6 

 

 

 

 

Pokyny 9. B Zeměpis 

Plán 1.6. – 5.6. 

Pokyny z minulých týdnů jsou dostupné na Google disku – odkaz níže. 

 Nová látka – Politické a vojenské organizace 

o Vše je v prezentaci s názvem „Politické a vojenské organizace“ 

 V prezentaci se pro tento týden jedná o snímky č. 8–12 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

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

HokvRY01b_UCrzJ_Nu 

 Psát do sešitu vždy to, co je barevně, nikoliv otázky 

(žáci znají) 

o Jedná se o učivo na straně v učebnici 30-31 

V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat mail na burysek@1zsspk.cz.  

Lösungen (řešení): 

Arbeitsbuch, Kursbuch (hier nebo hier: 

https://drive.google.com/open?id=1UDnetN0am8hBOD66vfSRZB3NjN45gJLa) 

https://drive.google.com/open?id=1y6lhHG5LF4EHUAGV2l_iNUQixI9MrvZK
https://drive.google.com/open?id=1y6lhHG5LF4EHUAGV2l_iNUQixI9MrvZK
https://drive.google.com/open?id=1y6lhHG5LF4EHUAGV2l_iNUQixI9MrvZK
https://drive.google.com/open?id=1EDetsoVCbPOyglHokvRY01b_UCrzJ_Nu
https://drive.google.com/open?id=1EDetsoVCbPOyglHokvRY01b_UCrzJ_Nu
mailto:burysek@1zsspk.cz
https://drive.google.com/open?id=1UDnetN0am8hBOD66vfSRZB3NjN45gJLa
https://drive.google.com/open?id=1UDnetN0am8hBOD66vfSRZB3NjN45gJLa


Český jazyk 1.6.-5.6.2020 

Milí deváťáci, 

pozdravuji vás a posílám něco k opakování učiva. 

Děkuji vám za zaslané úkoly (těm, kteří nebyli na doučování k přijímačkám). 

Nemám od všech vypracované úkoly, nemám vás, jak hodnotit. Naposledy vás 

žádám o zaslání zadaných úkolů. 

Nyní kontrola z minulého týdne: 

Učebnice str. 113/cv. 1 

Takových pahorků, které spíše připomínají lesní ostrůvky uprostřed záplavy 

zlaté rozkvetlé hořčice, je tu víc. (vložená VV). Teď v zimě, když je brzy tma, se 

vracíme domů dřív. (vložená VV). Na televizi se dívám hlavně tehdy, když 

nemám co dělat nebo když venku prší. (VV). Měli bychom si uvědomit, že 

nejsme na Zemi sami, ale že znečištěním životního prostředí škodíme také 

rostlinám a živočichům. (VV v poměru odporovacím). Když je pěkné letní počasí 

a vyjdeme si na kopec, který je hned za naší vesnicí, vidíme dokonce i část 

Jizerských hor a Krkonoš. (VV). 

 

PL z četby zkontroluji po vašem zaslání individuálně. 

 

Nové úkoly :  

1- pravopis -i- , -y- u přídavných jmen přivlastňovacích 

 

 2- vysvětlit význam rčení- 

 

 

 

 

 

 



 

 

To by bylo vše, předem děkuji za zaslání úkolů a přeji vám píli a energii do učení. 

Mějte se fanfárově!!!!! 



 

 

 

 


