
MATEMATIKA    týden  20.4. – 24.4. 

TEST 3   Vypracuj test a pošli na adresu krobotova@1zsspk.cz  nebo ve třídě 

9. B Valentýně Kubelové, ve třídě 9. A Davidovi Cekrovi. Termín odevzdání je pátek 24.4. 

 

TEST 3 – ZADÁNÍ 

1. Podstava hranolu je kosočtverec o délce strany 6 cm a výšce 4 cm. Výška hranolu je  

o 125 % větší než délka strany kosočtverce. Vypočítejte povrch a objem hranolu. 

Načrtněte těleso a vyznačte známé údaje.  

 

2. Vypočítejte povrch a objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má délku 15 cm. 

Načrtněte těleso a vyznačte známé údaje. 

 

3. V nádrži tvaru válce s vnitřním průměrem 6 m je 942 hl vody. Voda sahá do 2/3 

hloubky nádrže. Vypočítejte hloubku nádrže. Načrtněte obrázek tělesa a vyznačte 

známé údaje. 

 

4. Roura má délku 1,5 m. Její vnější průměr je 60 cm, vnitřní průměr 52 cm. Vypočítejte 

hmotnost roury, je-li hustota materiálu, z něhož je zhotovena, 2 g/cm3. Výsledek 

zaokrouhlete na kilogramy. Načrtněte obrázek tělesa a vyznačte známé údaje. 
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21. hodina matematiky 

PS III. díl str. 185 

 

 



PS III. díl str. 187 

 

 

 

 



22. hodina matematiky 

PS III. díl str. 188 

 

 



 

 

 

FYZIKA 

Učivo přečti v učebnici na příslušných stránkách a zapiš zápis do sešitu. 

                     UŽITÍ   ČOČEK   V   PRAXI 

                                   LUPA 

      Lupa je spojka s ohniskovou vzdáleností menší než 25 cm, zvětšuje zorný úhel předmětu. Přes    

lupu vidíme obraz zvětšený, vzpřímený a zdánlivý. Zvětšení je maximálně 6 krát. 

                       MIKROSKOP  

 Obsahuje dvě spojky. Před objektiv (1.spojka) umístíme pozorovaný předmět, okulárem (2. 

spojka) pozorujeme předmět okem. Zvětšení mikroskopu je až 1000 krát. 

                      DALEKOHLED 

   Dalekohled přibližuje vzdálené předměty, zvětšuje zorný úhel. Obsahuje dvě spojky, 1. spojka      

(objektiv), 2. spojka (okulár). 

1. Keplerův – hvězdářský dalekohled: obraz předmětu je zvětšený, převrácený a zdánlivý 
2. Triedr – obsahuje dvě spojky a dva pravoúhlé optické hranoly, které vzniklý obraz znovu 

převrátí 
Obraz je zvětšený, vzpřímený a zdánlivý 

Použití v praxi: turistika, myslivost, armáda, divadelní kukátko 

 

 



                                    Jaderná energie 

Co už víme o atomech: 

 

Atom je nejmenší částečka hmoty. Nejmenší částečky sloučenin se nazývají 

molekuly, nejmenší částečky prvků atomy. Molekula vznikne sloučením 

alespoň dvou atomů. 

Ionizace je proces, při němž obal atomu ztrácí nebo přibírá elektrony a stává 

se elektricky nabitým iontem. 

Stavba atomu: 

Uprostřed atomu je malé, ale těžké kladně nabité jádro obklopené 

elektronovým obalem. Atomové jádro se skládá z kladně nabitých protonů a 

neutrálních neutronů. Říkáme jim společným názvem nukleony.  

Počet protonů udává protonové číslo, počet nukleonů nukleonové číslo  

( je to součet počtu protonů a neutronů). 

Nuklidy jsou látky složené z atomů, které mají stejné protonové i nukleonové 

číslo. Například   12 C  je nuklid  „uhlík 12“ ( je to látka, jejíž všechny atomy 

                                                 6                                     mají v jádře 6 protonů a 6 neutronů ) 

Mají-li dva atomy stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo, jsou to 

dva izotopy téhož prvku. 

 

Například izotopy:    12 C    ( 6 protonů a 6 neutronů) 

                                     6                                                             

 

                                     14 C     ( 6 protonů a 8 neutronů) 

                                     8                                            

 

 

 



ČEŠTINA 

Český jazyk 9.B , týden 20.4. -24.4.2020 

Zdravím milé a pracovité deváťáky, 

tento týden bychom si zopakovali pravopis a všestranný jazykový rozbor. Z přípravy na 

přijímací zkoušky bychom si vypracovali Test číslo 5. 

Prosím o zpětnou vazbu, jak se vám daří opakovat a plnit zadané úkoly. Pravděpodobně se s 

Vámi uvidím brzy ve škole, abychom konzultovali přípravu na přijímačky. Informace budou 

zase na webu školy. 

Nejdříve si opravte předcházející úkoly- zde jejich řešení : 

 

 



 

 

 

 

 



Nyní posílám nové úkoly: 

 

 

 

 



 

 

6. Naznač stavbu souvětí a uveď vzájemný poměr 



 

 



 
2. Úkol na pravopis 

Přepiš text bez chyb do školního sešitu: 

A 

Nejcenější kapalina 

Zamyslely ste se někdy nad tím, jakou cenu má pro člověka običejná voda? 

Nedávno v dením tisku uveřejnily zprávu o studánkách v Šumavských lesích. 

Připoměla čtenářům i známé Sládkovi verše a vybýdla je k zamyšlení nad našimi 
vodními zdroji. V minu-lích dobách lidé pohlížely na vodu jako na nebezpečný 

živel. Jejich obavy vyplívaly ze skušenností z povodněmi, které přicházeli na jaře, 
kdy oblevy spůsobovaly velké ško-dy. Proudům vod mnohdy neodolali silné 

stromy ani lidská obidlí. Rozvoj vědy a tech-niky ve 20. století přinutil neskrotný a 

často nemylosrdný živel, aby lidem prospíval. Mi víme že pitná voda je pro nás 
nezbitná. 

B 

O Antonínu Dvořákovi 

Před několika lety jsme vspoměly 100 výročí úmrtí jednoho z našich 
nejznámnějších a nejvýznamějších Českých skladatelů. Pocházel z rodu malích 

živostníků jejichž ma-lé chalupy bívaly rostroušeny kolem Nelahozevsy nad řekou 
Vltavou. Hudbu studoval na varhaní škole. Často dával soukromně zájemcům 

hodiny hudby aby uživil sebe a svojí rodinu. Bylo to ale býdné živobití. Skutečný 

úspěch Dvořákovy přinesly až jeho Slovanské tance. Roku 1892 ho pozvali i do 
Ameriky, aby zde na základě svích skuše-ností vychovával mladé tvúrce hudby. 

Mezi jeho díly byjste mohli nalést i velmi oblý-benou pohádkovou operu Rusalka. 

Příští týden pošlu řešení ! 

3. úkol bude z literatury . 

V Čítance na straně 123 si odpovězte na otázky číslo 1-9 

Řešení máte vzadu v čítance. 



Přeji Vám hodně sil a vytrvalosti v opakování učiva. Všem posílám elán, chuť do 

práce, pochvalu za dosavadní práci a hodně zdraví . 

Vaše češtinářka Laštůvková 

 

PŘÍRODOPIS 

PŘÍRODOPIS – 9.ROČNÍK – UČIVO OD 20.4. – 26.4. 

Úkol: učebnice str. 68 – 71 – přečíst, zkouknout obrázky v učebnici. Při zápisu do sešitu mít 

otevřenou učebnici, ať víte, co píšete. 

Zápis do sešitu: 

VNĚJŠÍ GEOLOGIČTÍ ČINITELÉ - ČINNOST VODY 

TEKOUCÍ VODA 

-přemísťuje, zaobluje, zmenšuje úlomky →usazování→delty řek, jezera, moře 

Rychlost eroze a sedimentace závisí na: 

- sklonu dna řeky 

- geologickém podloží 

- množství protékající vody 

1.Horní tok 

- největší spád (pramení v horách, kopcích) 

- tvar V 

- prudký proud 

- dno na vegetaci chudé 

- peřeje, vodopády, kaňony 

2.Střední tok 

- zpomalení toku 

- usazování úlomků – vytvoření údolní nivy 

- zákruty řeky – meandry (stěhují se), vytváří se nárazový a náplavový břeh 



3.Dolní tok 

- zklidnění řeky 

- převaha usazování 

- slepá ramena 

- ústí řek do moře – delta 

- podmořský vějíř – říční materiál zanesený dále do moře 

- vznik úrodných půd 

Regulace vodních toků 

Jezy, přehrady – snížení nebezpečí záplav 

Přehrady:- hydroelektrárny 

- zásoby pitné vody 

Zápory: - bránění přirozenému transportu 

materiálu 

- menší biodiverzita (druhová 

rozmanitost) 

ČINNOST MOŘE 

Pobřeží – rozrušováno erozí 

- nově vznikající sedimenty 

Mořské vlny – mírné – tvořivé (písečné i kamenné pláže) 

- silné – ničivé (vyčnívající skály, otvory, jeskyně apod.) 

Budu ráda, když mi napíšete na mail zatloukalova@1zsspk, že máte splněno. Mějte se hezky! 

J 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

Dějepis 9. A, B 

10. - 11. lekce 

Výsledek 2. světové války 

1) Ještě jsem nedostala ode všech splněné úkoly – doplňovačku a referát o koncentračních 

táborech. Pozor! Někteří mi poslali pouze vysvětlení pojmu, to mi nestačí. 

2)Přečti si v učebnici fialový text na straně 70 

3) Do sešitu si zapiš: 

Výsledek 2. světové války 

- nejničivější a největší válka v dějinách 

boje Spojenců (VB, SSSR, USA) x N, It., Jap. 

Zapojeno 61 států 

110 milionů vojáků 

zahynulo asi 50 – 60 milionů lidí 

válečné náklady asi 950 miliard dolarů 

SP: do sešitu si vypiš zajímavosti o technice ve válce – strana 72 - 73 

Vojenská technika 2. světové války 

11. lekce 

Opakování – 2. světová válka 

učebnice strana 74 – 75 

Prohlédni si kalendář druhé světové války, důležitá data vám pošlu příště 

Do sešitu: 

1. Srovnání 

1. světová válka 2. světová válka 

příčiny: 

boj o kolonie boj za ovládnutí světa, 



vyhlazování méněcenných ras 

doba trvání: 

4 roky 6 let 

průběh: 

-------------------------------> zdokonalování techniky (jaderné zbraně), 

koncentrační tábory 

důsledky: 

10 milionů mrtvých 50 – 60 milionů mrtvých 

PONIČENÁ EVROPA 

V obou válkách se nebojovalo na území USA. V 2. světové válce byl nejvíce 

postižen SSSR. Ve válce padlo 20 milionů Rusů (dnes se uvádí i vyšší číslo 

až 30 milionů). Jednalo se hlavně o muže v produktivním věku, tedy těch, 

kteří by se podíleli na obnově zničené země a jejího hospodářství. Evropská část SSSR 

byla totálně poničená. 

Vypracuj úkoly 3, 4, 6, 8. Řešení je na staně 135 

 

ZEMĚPIS 

Pokyny 9. B Zeměpis 

Plán 20.4 – 24.4. 

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 – Politická geografie – úvod, stát, státní hranice, státní moc a suverenita států 

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. 1–18 



§ 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) 

· Využijte schémat v prezentaci 

o Stačí si je překreslit/vytisknout a poté vlepit do sešitu 

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 18–19 V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat 

mail na burysek@1zsspk.cz. 

 

 

 

 

 

 

ANGLIČTINA 

9. B – AJ – Šteindlová 

Moje milá skupinko, jak to tak vypadá, tak se už asi bohužel do konce školního roku 

nesejdeme :-/ Nicméně vám budu i nadále posílat úkoly, s tím že vám pošlu posléze i nějaký 

testík, abych u vás nějakou známku měla. Vše co teď v AJ uděláte, se vám bude v příštích 

letech hodit. Držte se a snažte se pracovat v rámci možností. Myslím na vás J 

Nejprve si kontroluj cvičení z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 39 – 39 



  

 



 

 

Učivo  AJ Kašíková 20/4 - 24/4 
1) slovíčka lekce 4D - prac. seš. str. 84 - naučit 
2) uč. str. 51 - číst text 
3) uč. 50/3 - doplň informacemi z textu do sešitu 
4)  uč. 50/4 - vyber správnou předložku a napiš ji do sešitu 
 
Po splnění úkolů opět pošli e-mail. Někteří mi stále ještě neposlali zprávu, ve které mě 
informujete, že máte splněno. Polepšete se !!! 

CHEMIE 

Chemie 9 – deriváty uhlovodíků 

Do sešitu si opiš cvičení 1 a 3 ze strany 18 interaktivního pracovního sešitu, učebnice. Vyplň 

všechna cvičení na straně 19 v interaktivním pracovním sešitě. 

Názvy čtyř derivátů skrytých ve větách ve cvičení 3 mi pošli na email ke kontrole 

(pridal@1zsspk.cz). 

S přáním širokého úsměvu a pevného zdraví váš učitel chemie. 

Ing. Vladimír Přidal 

NĚMČINA  - zadání posláno všem žákům na e-maily 

 



 

 


