
Učivo na týden 18.5. – 22.5. 2Q2Q 

MATEMATIKA 

Příklady vypracuj do pracovního sešitu, příklady ofoť a pošli zpět do 23. 5. 
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Pracovní sešit strana 220 

 

 

 

 



 

 

 

 

FYZIKA 

Nové učivo si přečti v učebnici strana 135 – 138, zapiš zápis do školního sešitu, 

zápis ofoť a pošli zpět do 23.5. 

Zápis do sešitu: 



 

  Uvolňování  jaderné  energie 

Jedním ze způsobů uvolňování jaderné energie je 

štěpení jader při řetězové jaderné reakci. 

Tato reakce probíhá pouze ve štěpných materiálech. 

Jediný štěpný materiál, který se vyskytuje v přírodě je 

nuklid uranu 235  :     235  

                                                               U 

                                                             92 

Přírodní uran je tvořen převážně nuklidem uranu 238 

a obsahuje jen asi  0,7 %  uranu  235. Uran  235 se 

z přírodního uranu získává složitým technologickým 

postupem. V jaderných reaktorech se uměle vyrábí 

další štěpný materiál  plutonium 239. 

Řetězová jaderná reakce: 

Do jádra uranu  235 vnikne neutron, rozštěpí ho na 

dvě jádra přibližně poloviční hmotnosti, z jádra 

vylétnou  2-3 nové neutrony, které štěpí další jádra 

uranu. Celý proces má charakter laviny. Je-li množství 

štěpné látky dostatečně velké (má-li hmotnost větší 

než tzv. kritickou hmotnost), má řetězová jaderná 

reakce charakter jaderného výbuchu. 

 

 



Druhý způsob uvolnění jaderné energie: 

Reakce jaderného slučování – je to srážení velmi 

rychle letících jader vodíku – mluvíme o termojaderné 

reakci 

                      2        3         4        1 

                       H  +  H→    He +  n 

                     1         1          2        0 

I při jaderných reakcích se uvolňuje jen nepatrná část 

energie ( asi 1% ) v látce obsažené. Veškerá energie 

z látky se dá uvolnit, jestliže se srazí částice 

s antičásticí – uvolní se všechna jejich energie a vzniká 

záření gama. 

              Částice                     Antičástice 

             Elektron -                 Pozitron + 

             Proton  +                  Antiproton – 

  

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ SEŠIT – vypracuj stranu 39 z pracovního sešitu, tuto stranu neposílej 

zpět 



 

 

 

 



DĚJEPIS 

 

 



 

 



 



 

 

 

Český jazyk 9.B   18.5.-22.5.2020 

Zdravím, posílám řešení z minulého týdne: 

 

 

 



 

Nyní nové úkoly:  

Přečtěte si z vlastní knihy a odpovězte na otázky :  Kdo je hlavní postava? 

                                                                                           Kde se odehrává příběh? 

                                                                                           Co tě zaujalo při četbě? 

                                                                                            Název autora a knihy. 

                                                                                            Jaké myšlenky sis vzal(a) do 

života.   

Děkuji za zaslané práce, přeji pohodu a radost při práci!     Laštůvková 

 



9. B – AJ – Šteindlová 

Skupinko  Minule jsme byli na online hodině 2, tak nás v tom příště nenechte 

;-) Nebojte, už naprosto zvolníme, je to pro vás, abyste z toho úplně nevypadli 

 

Učebnice str. 53 – přečíst + přeložit text + cv. 2 (která témata jsou v článku + 

spoj je s odstavci) 

Cv. 3 – najdi čísla v textu, co znamenají? 

Pracovní sešit str. 69 - celá 

  

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 

 

Učivo AJ Kašíková 18/5-22/5 
Dobrý den, 
posílám další práci: 
1) uč. str. 56/1- přečti a odpověz na otázky  do sešitu 
2) str. 57/2a - dej  události do správného pořadí 
3) 57/2b - spoj poloviny a napiš věty do sešitu 
4) PS 44/1a - doplň text slovy v nabídce 
 
Řešení k  minulé práci: 
PS 69/2 - off, up, on, on, in, at, in, to over, on, 69/3-when, in, while, the, who, 
however 
 
Po splnění úkolů pošli zprávu. Mějte se hezky. Kašíková 
 

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


Pokyny 9. B Zeměpis 

Plán 18.5. – 22.5. 

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

 Nová látka – Kolonialismus – 2. část prezentace 

o Vše je v prezentaci s názvem „Kolonialismus“ 

 V prezentaci se pro tento týden jedná o snímky č. 10–23 

 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 24–25 

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

 

Chemie 9 – deriváty uhlovodíků 

Doufám, že se vám minulý týden stýskalo po chemii. 

Vím, že vám začala příprava na přijímačky a mnozí jste dokonce došli (trefili) 

až do školy, některé jsem cestou i potkal. 

Projdi si v interaktivním sešitě stranu 23, opakování 11. a 12. kapitoly. 

Úkol: 

Správná tvrzení ze cvičení 5 až 13 na straně 23 mi pošli na email ke kontrole 

(pridal@1zsspk.cz). 

Přeji ☺ a zdravíčko. Ing. Vladimír Přidal 

 

Přírodopis 

Pro týden od 18.5.-22.5. opakování učiva. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1EDetsoVCbPOyglHokvRY01b_UCrzJ_Nu
https://drive.google.com/open?id=1EDetsoVCbPOyglHokvRY01b_UCrzJ_Nu
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IX. A+B – německý jazyk: posláno na e-maily žáků 

 

Zdravím všechny onlinery a onlinerky 😊 

posílám materiál na další týden, tentokrát toho není tak moc, ale objevuje se tu 

test na 15. lekci, tak se nenechte zahanbit a poperte se s tím na výbornou… 

Součástí je jak poslech slovíček, tak úlohy zaměřené na gramatiku… 

 

Lernwortschatz – Lektion 15 (dostupné zde nebo zde: 

https://hueber.de/media/36/BFR2_CZ_Lernwortschatz_L15.mp3) 

 

Arbeitsbuch: 

S. 51/Üb. 1a, 1b 

S. 52/Üb. 2a (potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1hSwacLhSJm33dQe_qAuto3iI2ncQ84h-) 

S. 52/Üb. 2b (potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1hSwacLhSJm33dQe_qAuto3iI2ncQ84h-) 

 

Vyzkoušej si test na minulý čas (dostupné zde nebo zde: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNWpk8Ws-

AlxfXwYCjtiU9Gxk17AkcNsZFxKta9S32bYXd5w/viewform?usp=sf_link 

 

Wiederholungstest – Lektion 15 

Poslech slovíček (dostupné zde, nebo zde 

https://drive.google.com/open?id=1WssUl1nbdTe052IXLkuX8iyhlzbKex69) 

Zapiš německy, přidej české ekvivalenty a odešli na gettin@1zsspk.cz (je 

vcelku jedno, jestli zapíšeš svůj výsledek do textového editoru nebo na papír 

a vyfotíš…) 

Gramatika, vyber si, která skupina je ti více po chuti 😊 (dostupné zde, nebo 

zde https://drive.google.com/open?id=0B83XnRftD8rQS3VLVURjSFpHUTA 

Vypracujte a odešlete tamtéž… 

Návod, jak editovat pdf soubor (dostupný zde, nebo zde 

https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOFXFwL1sr

K 

 

Ať se vám daří… 
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Lösungen (řešení): 

Arbeitsbuch (hier nebo hier:  

https://drive.google.com/open?id=1aU2bMh9HlG_CZm2q_6ioxTlYb-f9Ky16 
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