
Matematika – učivo na týden 11.5. – 15.5. 2Q2Q 

Pracovní sešit strana 198 

 

 

 



Pracovní sešit strana 199 

 

 

 

 



TEST 4 – Vyplň test v pracovním sešitě na straně 201, ofoť a pošli zpátky. Test můžeš také 

napsat na papír, ofotit a poslat. Termín odevzdání je 15.5. 

1. Obsah pláště válce je 307,72 cm2 a průměr podstavy 14 cm. Vypočítejte jeho výšku 

s přesností na centimetry. 

 

2. Vypočítejte poloměr koule o objemu 6,2 dm3. Zaokrouhlete na centimetry. 

 

3. Vypočítejte povrch krychle o objemu 262,144 cm3. 

 

4. Vypočítejte plášť kužele o průměru podstavy 40 cm a výšce kužele 50 cm. 

 

5. Vypočítejte obsah kruhové výseče dané úhlem 220°, je-li poloměr kruhu 20 cm. Výsledek 

zaokrouhlete na cm2. 

 

 

FYZIKA – učivo na týden 11.5 – 15.5. 

Přečti učivo v učebnici na straně 131 – 133 a zapiš zápis do sešitu. Zápis ofoť a pošli zpět do 16.5. 

Zápis do sešitu: 

                                Jaderné reakce 

Jaderná energie se uvolňuje buď při radioaktivní přeměně jader nebo při 

jaderných reakcích. 

 

                                      Štěpení jader (jaderná elektrárna, 

                                                               atomová bomba) 

Jaderné reakce                         

 

                                     Slučování (syntéza) jader  

                                        (uvolňování energie v nitru hvězd, 

                                          TOKAMAK – reaktor na syntézu 

                                           jader- zatím nefunguje) 



 

První jadernou reakci uskutečnil Rutherford: 

          14          4               17        1 

              N  +     He  →       O  +    H 

            7          2                8         1 

Nukleony jsou v atomovém jádře vázány obrovskými jadernými silami. 

Energie uvolňovaná při jaderných reakcích je milionkrát větší než u reakcí 

chemických. 

Jaderné reakce zapisujeme rovnicemi. 

Energie obsažená v látce souvisí s její hmotností: 

A. Einstein:       E = m.c2 

 

 

Uvolňování jaderné energie má: 

1) tepelné účinky 
2) tlakové účinky 
3) radiační účinky (pouze u štěpení jader) 

 

 

PRACOVNÍ sešit : strana 35 a 37 

Podle předlohy vyplň dvě strany v pracovním sešitě, tyto strany zpět neposílej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní sešit strana 35: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní sešit strana 37: 

 

 

 

 

 

 



Dějepis 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 9.B   11.5.-15.5.2020 

Milí deváťáci, 

zdravím vás a posílám úkoly na další týden. 

 

Nyní řešení úkolů z minulého týdne:  



 

 

 

 

Nové úkoly:  

1- Doplňte pravopisné cvičení na opakování přídavných jmen 

 

 



2- Přečtěte si v čítance na str. 80 medailonek Umberto Eco a zapište si do sešitu. 

   Přečtěte si v čítance ukázku ze str. 78-80 Druhý den a odpovězte písemně na otázky číslo 1 a 2 . 

 

Děkuji, to je na tento týden vše. 

Pěkný týden 

 

 

CHEMIE: 

Chemie 9 – deriváty uhlovodíků 

Nezadávám učivo, čekám na poradu v pondělí. 

Přeji úsměvy při učení a hlavně zdraví. Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. B – AJ – Šteindlová 

Vy, co jste nebyli na online hodině, posílám na kontrolu klíč ke cvičení + můžete si 

zkontrolovat zbytek, co jsme neudělali   

Pracovní sešit str. 42 - 43 



 

Pokud máš nějaký dotaz, chceš něco zkonzultovat nebo vysvětlit, kontaktuj mě na e-mailu: 

steindlova@1zsspk.cz 

 

Následující úkoly máš na týden (11.5. – 15. 5.) 

Na příští týden posílám test na 4. Lekci, ten vyplňte a buď pošlete na mail nebo vy co jdete do 

školy mi ho můžete donést ve čtvrtek. 

 

 

mailto:steindlova@1zsspk.cz


Předpřítomný čas prostý (present perfect) 

Jak vytvořit čas: 

 kladná věta 

podmět + have / has + sloveso s koncovkou -ed (past participle) 

 

 záporná věta 

podmět + have / has + zápor not + sloveso s koncovkou -ed (past participle) 

 

I 

We / You / They 

've (have) 

haven't 

worked in 

factory. 

Pracoval / nepracoval jsem (já, 

my, vy, on, ona atd.) v továrně. 

(a dosud pracuji / nepracuji) 

 

He 

She 

It 

's (has) 

hasn't 

 otázka 

otázka se v přítomném čase tvoří přehozením podmětu a přísudku  

 

Have 

I 

we / you / 

they been to the 

United States? 

Byl jsem (já, my, vy, on, ona, 

oni atd.) v USA? 
 

Has 

 

he / she / it 

 krátká odpověď 

 

Have you ever been to Egypt? 
Byl jsi někdy v Egyptě? 

Yes, I have. / No, I haven't. 
Ano, byl. / Ne, nebyl. 

Has she ever written poetry? 
Psala někdy básně? 

Yes, she has. / No, she hasn't. 
Ano, psala. / Ne, nepsala. 

 

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 

 

http://www.oup.com/elt/project


Učivo 9.A, B Kašíková 11/5 - 15/5 
Pracovní sešit: 
1) 69/2 - vyber předložku 
2) 69/3 - vyber správný tvar 
3) 84/ lekce 5A - naučit slovíčka 
 
Řešení k minulým úkolům z PS: 
42/1- Do you buy things on the Internet? Did you apply for the job? Have you got a 
smartphone? What were you doing on Saturday? Who have invited to the party? Where was 
this photograph taken? What time shall we meet? 
42/2 - are you doing, will Tina be home, competitions has Max won, does Emma work, do 
you go swimming, are you going to take the rest, did Jack go home early, can you play 
42/3-working, watering, looking, helping, filling, sweeping, serving, taking, applying 
42/4- knock over, take off, try on, put out, throw away, fill in, give back, turn down, switch 
off 
43/5a-is it all right if I open, do you think you could lend me, could you tidy your room, 
would you mind taking, can I stay over, 43/5b-a6, b5, c2, d3, f4 
43/6-would like, reliable, have worked, interview, look forward, Yours sincerely 
I can... 1) do, do you, Have you Did you,2)cheerful, unreliable, polite,3) C,W,W,C 4) mind, all 
right, could, Could 
 
Po splnění úkolů pošli zprávu. 
 

 

Pokyny 9. B Zeměpis 

Plán 11.5. – 15.5. 

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

 Nová látka – Politická geografie – státy světa podle způsobu vlády 

o Vše je v prezentaci s názvem „Politická geografie – úvod, státy světa – hranice, 

instituce, suverenita státu, státní zřízení, členění“ 

 V prezentaci se pro tento týden jedná o snímky č. 36–41 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1EDetsoVCbPOyglHokvRY01b_UC

rzJ_Nu 

 Psát do sešitu vždy to, co je barevně, nikoliv otázky (žáci znají) 

o Jedná se o učivo na straně v učebnici 20–21 

 Nová látka – Kolonialismus 

o Vše je v prezentaci s názvem „Kolonialismus“ 

 V prezentaci pro tento týden se jedná o snímky č. 1–9 

 Jedná se o učivo v učebnici na straně 24–25 

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

 

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


PŘÍRODOPIS – 9. ROČNÍK – UČIVO OD 11.5.-17.5. 

Tento týden budeme opakovat, a to v interaktivním sešitě v taktiku. Po přihlášení si v záložce OBSAH 

zobrazte ZVĚTRÁVÁNÍ, ČINNOST VODY na str. 29 a ČINNOST VODY na str.30., budete si doplňovat. 

V záložce BONUSY si zobrazte KRASOVÝ SYSTÉM a také si doplňujte. Klidně si udělejte úkoly i 2x – 

opakování, matka moudrosti Tak ať se vám práce daří, nic jiného vás tento týden z přírodopisu 

nečeká. Mějte se pěkně! Z.Z. 

 


