
18. hod matematiky 

PS str. 179 

 

 



PS III. díl str. 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. hodina matematiky 

                                       KUŽEL 

Přepiš do školního sešitu. Učebnice geometrie str. 66. 

 

 

 

 

 



Povrch kužele. Učebnice geometrie str. 69 

 

 

20. hodina matematiky 

PS III. díl / str. 183 



 

PS III. díl / str. 184 

 

 

 

 

 



 

FYZIKA 

Zápis do sešitu: 

           Optické vlastnosti oka 

Stavba oka – viz přírodopis 

Oční čočka je spojka, která vytváří na sítnici skutečný a převrácený zmenšený obraz. Obraz 

na sítnici vyvolá reakce, které mozek zpracuje a obraz vnímáme jako přímý. 

Normální oko: mění zakřivení čočky podle vzdálenosti pozorovaných předmětů, tak, že obraz 

vzniká přesně na sítnici 

Krátkozraké oko: vidí dobře blízké předměty, vzdálené předměty nedokáže zaostřit 

- používají se brýle s rozptylkami 

- nakresli obrázek z učebnice str. 115/7.22 a,b 

 

Dalekozraké oko: vidí dobře vzdálené předměty, není schopno zaostřit při pohledu na blízké 

předměty 

- používají se brýle se spojkami 

- nakresli obrázek z učebnice str.116/7.23 a,b 



 

                  Zorný úhel 

Velikost i vzdálenost předmětů posuzujeme podle zorného úhlu. Je to úhel mezi paprsky, 

které vycházejí z okrajových bodů předmětu a vnikají do našeho oka. 

Oko je schopno rozlišit dva body, když je vidí alespoň pod zorným úhlem 1´ ( jedna úhlová 

minuta). 

- nakresli obrázek z učebnice str. 117/7.24 a,b 

 

 

 

DĚJEPIS 

 

 

 

 

 



     

 

 

 



 

 

ANGLIČTINA  

p. uč Šteindlová 

9. B – AJ – Šteindlová 

Nejprve si kontroluj cvičení z minulého týdne: 

9. B – AJ – klíč ke cvičením 

Pracovní sešit str. 36 + 37 

 



 

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

steindlova@1zsspk.cz 

Následující úkoly máš na týden (13. 4. – 17.4.) 

Učebnice: str. 48/ cv. 1 – frázová slovesa (máš je ve slovníčku vzadu, musíš se naučit 

nazpaměť) 

Atr. 49/ cv. 7 – poskládej rozhovor, přelož si fráze, které neznáš 

Pracovní sešit: str. 38 - 39 – vyplnit celé 

S příští várkou úkolů pošlu opět klíč k některým těžším cvičením, bude sloužit pro kontrolu, 

snažte se vyplnit, co zvládnete. 

Učte se slovíčka 4 A, B, C 

Podívej se na frázová slovesa spojená s „look“. Vyzkoušej si cvičení, napiš si spojení, která 

neznáš (často se objevuje v rozřazovacích testech). Frázová slovesa se musíš učit nazpaměť 

jako slovíčka: https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/phrasal_verbs_look.htm 

POZOR! Každý týden budu posílat slíbený souhrn nějakého času. Budou se vám hodit nejen k 

testům. 



Zde si můžeš vyzkoušet, jak takový rozřazovací test může vypadat: 

https://zpravy.idnes.cz/soutez_test.aspx?id=226 

Přítomný čas prostý – Present simple 

Používám, když se děje něco opakovaně, rutina. Dále s výrazy: always, often, sometimes, 

never, usually, regularly 

· kladná věta podmět + významové sloveso + zbytek věty 

· záporná věta podmět + pomocné sloveso do + zápor not + významové sloveso + zbytek věty 

I We You They ------------- live don't live near here. Já (ty, my atd.) bydlím / nebydlím blízko. 

He 

She 

It lives doesn't live 

· otázka 

otázka se v přítomném čase tvoří přehozením podmětu a přísudku 

Where do I we you they live? Kde (já, ty, on, oni atd.) bydlíš? does ----------- he she it 

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 

 

ANGLIČTINA  

Učivo 9. a b Aj Kašíková 14.- 17.4. 

Vypracuj cvičení v prac. sešitu 

1) 77/4.3.- fráz. slovesa - zápis do sešitu 

2) 38/2- doplň vhodné sloveso z tabulky a dle toho zvol fráz.sloveso 

3) 38/3 -varianta správně x špatně, špatné oprav 

4) poslech - oprav části vět dle CD, škrtni, co je špatně 

 

Potom opět potvrď, že máš splněno na můj e-mail. 

 



ZEMĚPIS 

Plán 13.4 – 17.4. 

Prvně bych chtěl poděkovat všem žákům, kteří zodpovědně plní a zasílají zpět ke kontrole 

zadanou práci. Nebo se mnou alespoň komunikují přes mail. Chtěl bych zároveň poprosit ty, 

od kterých mám minimum zpráv, aby mi zaslali práci z předcházejících týdnů. Pokyny z 

minulých týdnů jsou dostupné na Google disku – odkaz níže. 

· Nová látka – Jádrové a periferní oblasti světa 

o Vše je ve stejnojmenné prezentaci s názvem „Jádrové a periferní oblasti světa“ 

§ V prezentaci se jedná o snímky č. 1–16 

§ Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: · 

https://drive.google.com/open?id=1EDetsoVCbPOyglHokvRY01b_UCrzJ_Nu 

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

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 36–37 

o V rámci opakování přikládám pracovní list 

§ K vyplnění využijte výše zmíněné strany v učebnici 

§ Vyplněný pracovní list mi následně zašlete na mail (vyfocený/oskenovaný/ve Wordu) 

§ Pracovní list je také na Disku ve složce „pracovní listy“ V případě jakýkoliv nejasností stačí 

napsat mail na burysek@1zsspk.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:burysek@1zsspk.cz


 

 

PŘÍRODOPIS – tento týden si opakujte 

 

 



CHEMIE 

Chemie 9 – uhlovodíky 

V tomto povelikonočním týdnu doufám, že jste všichni v plné kondici a zdraví a zasílání 

úkolů bude ještě o něco lepší. 

V interaktivní učebnici strana 17 vyplň všechna cvičení. Názvy tří uhlovodíků ze cvičení 29 

mi pošli na email ke kontrole (pridal@1zsspk.cz). 

S přáním pevného zdraví a úsměvem na rtu se loučí váš učitel chemie. 

Ing. Vladimír Přidal 

NĚMČINA 

IX. A+B – německý jazyk 

Lernwortschatz – Lektion 15 (dostupné zde) Zopakuj si slovíčka 15. lekce… 

Německy s písničkou 

- stáhněte si níže uvedený pracovní list, pusťte si písničku (už jsme si ji jednou pouštěli :) a 

zkuste doplnit nebo označit chybějící slova. Pracovní list poslouží jako podklad pro 

vypracování testu zaměřeného na totéž. Jednoduchý návod, jak lze editovat pdf soubor je 

přiložen zde Ludwig Hirsch –Rattenkönig (odkaz na píseň) Ludwig Hirsch – Rattenkönig 

(odkaz na pracovní list) Ludwig Hirsch – Rattenkönig (odkaz na test, výstup této aktivity) 

Kursbuch (následující úlohy vypracuj do školního sešitu): S. 34/Üb. 1 a (potřebný soubor k 

poslechu dostupný zde) S. 34/Üb. 1 b (potřebný soubor k poslechu dostupný zde) S. 34/Üb. 1 

c (potřebný soubor k poslechu dostupný zde) 

Zápis do sešitu: (Klidně si vytiskněte, máte-li možnost) 

V úvodním textu se objevují tvary pro minulý čas (tzv. perfekta). Vypadají následovně: 

Der Hut hat nur vier Euro gekostet. – Klobouk stál jen čtyři eura. 

Die Musiker haben Saxofon gespielt. – Muzikanti hráli na saxofon. 

Die Leute haben getanzt. – Lidé tancovali. 

Ich habe einen Hut gekauft. – Koupil/a jsem si klobouk. 

Sie haben zusammen viel gelacht. – Hodně se spolu nasmáli. 

Sie haben einen Liedtext gelernt. – Učili se písňový text. 



Perfektum má dvě části – pomocné sloveso haben a příčestí minulé. Příčestí minulé utvoříš 

snadno: Odstraň koncovku infinitivu –(e)n, přidej na začátek předponu ge- a na konec 

koncovku –t nebo –et. 

kauf|en 

ge-kauf-t 

spiel|en 

ge-spiel-t 

kost|en 

ge-kost-et 

lern|en 

ge-lern-t 

Ucelený přehled nalezneš v přehledu gramatiky v učebnici na str. 72 

S. 34/Üb. 2 a, b S. 35/Üb. 3 a, b (potřebný soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 35/Üb. 4 a, b 

Arbeitsbuch: 

S. 44/Üb. 1 

S. 44/Üb. 2 a, b, c 

S. 45/Üb. 3 

S. 45/Üb. 4 a, b, c 

ČESKÝ JAZYK 

Český jazyk 9.B- 14.4.-17.4.2020 

Milí žáci, 

To jste rádi, že se opět ozývám... je po Velikonocích a pustíme se opět do práce. Chtěla bych 

vás požádat o zpětnou vazbu- napište mi, prosím, jak zvládáte učivo, rozumíte zadání a není-li 

toho učiva mnoho. Také co vám ještě chybí k procvičení na přijímačky. 

Posílám řešení úkolů z minulého týdne. 

 



 

 

Nové úkoly: 

1. Zopakujte si v učebnici na str. 132 a 133 souvětí souřadné s více než dvěma větami 

2. Vypracujte do školního sešitu na str. 133 cv. 3a 

3. Pošlete mi vaše řešení 

Podívejte se na video: https:/www.youtube.com:watch?v=MFIxZ6fzY - je zde prezentace 

učiva o významových poměrech mezi větnými členy. 



To je na tento týden vše, hodně sil, pracovních úspěchů a veselé Velikonoce ! 

Laštůvková 

RUSKÝ JAZYK – opakujte si 

 

 

 

 

 

 


