
Učivo pro 9. ročník: 1. – 5. 3. 2021   

Matematika___________________________________________________________________________________ 

Vypracuj test: Rovnice – do pátku 5.3.2021, bude hodnocen známkou! 

https://forms.gle/MBWCEQ3C92fX8yeb7 

Přijímačky v pohodě – Matematika (zkontrolujeme a vyřešíme společně při videokonferenci 

v pondělí 1.3., v úterý 2.3. a ve čtvrtek 4.3.) 

1) Slovní úlohy – dvojice neřešených a řešených příkladů, úlohy k procvičení: str. 46 - 50 

Slovní úlohy – soustavy rovnic: str. 46/ cv. 5; str. 47/ cv. 4: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na 
e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 5.3.! Bude hodnoceno známkou! 

2) Geometrické výpočty – dvojice neřešených a řešených příkladů: str. 53 - 54 

 

Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

Učebnice: Fyzika 5: str. 80-86: Práce plynu, Tepelné motory: přečíst; přepsat nebo vlepit 

poznámky do sešitu fyziky: 

Práce plynu 
- práce plynu vyvolaná změnou jeho teploty je rovna součinu tlaku plynu a velikosti změny 
objemu plynu: W = p . ΔV 
 
Tepelné motory 
- přeměňují teplo uvolněné spalováním na mechanickou energii (pohyb) 
- dělíme je na:  
1) parní (parní stroj a turbína) 
2) spalovací motory (zážehové dvoudobé a čtyřdobé; vznětové) 
3) reaktivní motory (proudové a raketové) 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 5.3.! 

 

https://forms.gle/MBWCEQ3C92fX8yeb7
mailto:krbkova@zsvacov.cz
mailto:krbkova@zsvacov.cz


Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

 

Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

  EINHEIT 6 – In der Stadt, auf dem Lande 

Videokonference v pátek 5. 3. od 12:00.  

Všechna cvičení zvládni do páteční videokonference, budeme je kontrolovat! 

● učebnice 

str. 54/ cv. 3 – Wohin geht Markus? Kam jde Markus? 

- napiš věty do školního sešitu,                                                                                                   

předložky von (od) bis zu (až k,ke) – se pojí se 3. pádem  

● pracovní sešit 
str. 54/ cv. 1 – Poslouchej. Co je v textu chybně, podtrhni a oprav. 

ZEMĚPIS 9. TŘÍDA  1. 3. – 5. 3. 2021 
 
SEKUNDÁRNÍ SEKTOR - PRŮMYSL 
 
● Učebnice str. 76 – 78 - přečti si text a doplň do textu vynechaná místa  
(přepiš/ vlep do svého sešitu) 

Pracovní list pošli do pátku na můj mail. Bude hodnoceno! Děkuji.  
 
ROZMÍSTĚNÍ PRŮMYSLU – lokalizační faktory 

► Lokalizační faktory   
     =  P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ území pro umístění  průmyslového závodu,  mění se v čase 
dříve byla důležitá: 

► V_ _ _ -  papírny 
► dostatek S _ _ _ _ _ _ 
př. rudy, uhlí  -   hutě 

 

 

 

 

 
 

 
 
PRŮMYSLOVÉ OBLASTI SVĚTA 
nejvýznamnější tradiční (staré): 

1) severovýchod _ _ _ při pobřeží _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  oceánu 
2) západoevropská oblast (A _ _ _ _ _ _přes země  B _ _ _ _ _ _ _ a F _ _ _ _ _ _ až do středního         

N _ _ _ _ _ _ 
3) Japonské ostrovy (H _ _ _ _ a K _ _ _ _) 

nové průmyslové oblasti: východní a jihovýchodní A _ _ _ 
 
High-tech = jsou technologicky vyspělé výroby, které používají nejnovější poznatky                                   
V _ _ _ a  V _ _ _ _ _ _ 

dnes 
► energie 
► dopravní náklady 
► pracovní S_ _ _  s potřebnou  

K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
► spojení s V _ _ _ _ _ _ _ a vývojem 
► posuzování vlivu výroby na  

Ž _ _ _ _ _ _   P _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 



Chemie  

Karbonylové sloučeniny 

učebnice str. 59 až 61 

1. Vypracuj testík na odkazu: https://forms.gle/vaYwCJLsrLUv6T7a9  

Test bude hodnocen známkou. 

2. Označ ✓ pravdivá tvrzení, nepravdivá tvrzení oprav:   Pošli mi svou práci. 

 
 

Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Deváťáci, 

distanční výuka probíhá ve stejných časech, pokračujeme v lekci 4 a opakování Předpřítomného času 

- PRESENT PERFECT.  

Úkoly na tento týden: 

→  Učebnice: str. 42 – přečtěte si text a přeložte si ho. 

                        str. 42/ cv. 2 – zkuste vysvětlit význam tučně vyznačených slov. 

→  PS str. 38 / cv. 1 - doplňte vhodná slova z nabídky pod textem a pošlete do pátku na můj email:  

      hanzalova@zsvacov.cz 

 

→ Opakujte si slovíčka ze 3. a  4. lekce. 

→  Online opakování: doporučuji procvičit!!! 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense 

https://forms.gle/vaYwCJLsrLUv6T7a9
mailto:hanzalova@zsvacov.cz
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense


Přírodopis  

Činnost větru 

učebnice str. 74 až 75 

Vypracuj následující úlohy. Pošli mi svou práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk____________________________________________________________________________________ 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 10:00 
připravte si na ně: OPČ 2, Přijímačky, učebnici ČJ, sešit mluvnice  
       v úterý:  G. Orwell – Farma zvířat (online test) 
    Výklad (kopie z minulého týdne)     
       ve čtvrtek:     sešit z dějepisu (Doplnění slov do textu) 
 
Mluvnice:  

zapiš si do sešitu mluvnice před úterní videokonferencí: 

VSUVKA  

 = slovní výraz nebo věta, která je do věty volně vložena 

- není do věty mluvnicky začleněna 

- souvisí významově s obsahem přerušené věty (doplnění, stanovisko mluvčího) 

 - odděluje se čárkami, někdy pomlčkami a závorkami 

Radost z toho, to se ví, měl. 

Jednou na jaře, bylo to na její svátek, se odstěhovala. 

 

jednoslovné výrazy (tuším, nemýlím-li se, myslím, řekl bych, prosím …) se čárkami obvykle neoddělují 

Věnujte mi (,) prosím (,) pozornost. 

 

 

společně projdeme při videokonferenci: 

OPČ 2  str. 48 / cv. 16, 17, 18 

uč.  str. 136 / cv. 2, 3 

 

Společný rozbor souvětí: 

Doplň čárky a vsuvky oddělte pomlčkami. Zapište grafický zápis souvětí. 

 

Možná vám už tehdy řekl že příští pondělí se hraje mistrovství světa a Arturovi to je můj manžel se 

díky jeho konexím podařilo zajistit ty nejlepší vstupenky. 

Jednou v noci viděli policisté oni vždycky chodí ve dvou nějakého člověka jak pádí ulicí vedoucí 

k parku. 

Plavidlo prvního osamělého mořeplavce které zdolalo „velkou louži“ to je v námořní hantýrce 

Atlantský oceán měřilo všeho všudy jen pět metrů. 

Bylo to vyvrcholení dlouhodobé soutěže která se jmenovala Pohár národů a do Francie hrálo se 

v Marseille se sjely čtyři největší týmy z předchozích vyřazovacích zápasů. 

 

Přijímačky – splň TEST 6 (str. 98 – 104) a před čtvrteční videokonferencí pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz vyplněný záznamový arch str. 150 a 151  

kontrolu uděláme při videokonferenci 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Podtrhni vsuvky, kde je vložená vedlejší věta, zapiš grafický zápis souvětí, pokus se určit i druh 

vedlejších vět (např. 1VH, že 2VV předmětná.) 

 

1. Bylo to, zdá se mi, před pěti lety. 

2. Přání, o kterém se mi zdá, se často vyplní. 

3. Setkání s rodiči se koná – nemýlím-li se – už zítra. 

4. Schůzka, kterou jsem ti zapsala do žákovské knížky, je už pozítří. 

5. Bylo to tuším do konce třetí třetiny nerozhodně. 

6. Zápas, jejž hráli včera, dopadl podle očekávání. 

7. Nikdy, i když jsem mu pomáhal, nedosáhl lepších výsledků. 

8. Nůž, kterým se pořád krájí, nerezaví. 

9. Za hodinu, a to zdůrazňuji, se vrátím. 

10. Ve svém pokojíku (vůbec jsem se nedivila) chtěl být sám. 

11. Moje sestra Marie, která se vloni vdala, žije ve vedlejší vesnici. 

12. Člověk, promiňte mi to přirovnání, je jako stroj. 

práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 5. 3. - bude hodnocena 
 

Literatura: 

pravidelná četba vlastní knihy (někteří z Vás ještě neposlali její název a autora, napravte to) 

v úterý si připomeneme ukázku G. Orwella: Farma zvířat (plnili jste online test) 

přečti si básně J. Préverta (Čítanka str. 128 - 129) a splň online test, odkaz najdeš níže nebo na 

stránkách školy 

https://forms.gle/YUiYbfP9Epw4k5BV8            test splň do pátku 5. 3. - bude hodnocen 

 

Sloh: 
v úterý kontrola práce z minulého týdne (Výklad – kopie) 

Úvaha 

Uvažuj o tom, jaké problémy by mohly řešit nebo o čem by mohly uvažovat osoby na fotografiích. 
Doplň ke každé fotografii tři souvětí: piš do slohového sešitu!!! 

Myslím, že nejdůležitější je …, protože … 

Kdyby …, tak … 

Někdo si možná myslí, že … , ale já … 

 

Splň slohový úkol, nemusíš ho posílat, kontrolu uděláme společně další týden. 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://forms.gle/YUiYbfP9Epw4k5BV8


Dějepis__________________________________________________________________________________________ 
ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Doplnění slov do textu) 
1. Přečti si text, poté odpověz na otázky:  
(pokud odpověď nenajdeš v textu, podívej se do uč. na str. 88, 89) 
 

Konečné řešení židovské otázky 

Na jaře 1941 oznámil Hitler, že má v úmyslu Židy v Evropě postupně vyvraždit. Říkal tomu konečné 

řešení židovské otázky a bylo plánováno, že mu padne za oběť asi 11 milionů lidí v celé Evropě.  

Mezi židovským obyvatelstvem se pro vyvražďování Židů rozšířilo hebrejské slovo šoa, které znamená 

úplné zničení. Jako první britský poslanec Samuel Elejchom použil 23. března 1943 termín pocházející 

z řečtiny – holokaust, což znamená zápalná oběť, která je celá spálena. 

Vyhlazovací tábory byly zřizovány, aby tu mohlo být rychle a levně povražděno co nejvíce lidí najednou. 

Nejhorší z těchto táborů byla Osvětim (německy Auschwitz) ležící poblíž Krakova a nedaleko vzdálená 

Brezinka (Birkenau). Lidé, kteří byli zařazeni do transportu, si s sebou mohli vzít zavazadla o určité 

hmotnosti (20-50 kg). Veškerý majetek včetně klíčů od bytu museli odevzdat příslušnému úřadu. Poté 

se dostavili na nádraží, kde byli namačkáni do dobytčích vagonů a ty byly zvenčí uzamčeny. V nich 

cestovali často řadu dní bez pití, jídla, hygieny do tábora. Mnoho lidí zemřelo už cestou. Po příjezdu 

čekala nešťastníky selekce. Některé vybrali na práci, malé děti, staré lidi, nemocné, invalidy, těhotné 

ženy a ženy s dětmi byli většinou posíláni na smrt rovnou. Někdy selekce neprobíhala a smrt čekala na 

celý transport, který mohl čítat i 2000 lidí. Lidem, které čekala smrt, bylo namluveno, že jdou do sprch. 

Ve skutečnosti to však byla plynová komora, do které byl vháněn jedovatý plyn Cyklon B, který byl dříve 

používán k hubení hmyzu. Mrtvá těla byla spálena v přilehlém krematoriu. Vše, co si s sebou oběti 

přivezly, bylo pečlivě roztříděno a uskladněno – včetně zlatých zubů, které jim po smrti byly vytrhány. 

Nacisté totiž přistupovali k vyhlazování jako by nevraždili lidi, ale „zpracovávali materiál“. Osvětimi se 

proto také říká továrna na smrt. 

Transporty do koncentračních táborů přijížděly téměř z celé Evropy: z Německa, Rakouska, 

z protektorátu, Francie, Maďarska a odjinud. Slovensko bylo dokonce jediným státem, který nacistům 

za likvidaci „svých“ Židů ještě platil – 500 říšských marek za osobu. Na druhou stranu se na vyhlazování 

Židů odmítly podílet Itálie a Bulharsko, přestože byly Hitlerovými spojenci, a Řecko, které nacisté 

obsadili. 

Celkem v nacistických koncentračních táborech zahynulo asi šest milionů Židů. Pokud by válka skončila 

později, počet obětí by byl mnohem vyšší a nacisté by se pustili do vyhlazování dalších národů, na řadě 

měli být Slované. 

Arbeit macht frei = práce osvobozuje, nápis uvedený ve vstupní bráně tábora. Na českém území zřízeno 

52 pracovních lágrů a vyžádaly si během 2. světové války 343 tisíc životů Čechoslováků. Nejbližším 

táborem od nás byly Lety u Písku. 

Hlavními plánovači vyvražďování Židů byli Adolf Eichmann a Reinhard Heydrich.  Eichmann po válce 

uprchl do Argentiny, kde ho vypátral „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal. Eichmann byl v Izraeli 

odsouzen k trestu smrti a v roce 1962 oběšen. Heydrich za války působil jako zastupující říšský 

protektor u nás. Rozhodoval o transportech českých Židů a Romů do vyhlazovacích táborů. Na 

Heydricha byl spáchán atentát 27. května 1942 československými parašutisty Janem Kubišem, Jozefem 

Gabčíkem, Josefem Valčíkem. 

 



2. Odpověz na otázky: 

1. Co znamenal nadpis „Arbeit macht frei“? 

2. Odkud přijížděly transporty? 

3. Je rozdíl mezi slovem holokaust a šoa? Vysvětli pojmy. 

 

4. Co označovalo slovo selekce? 

5. Kdo nechtěl se podílet na genocidě (= masivním vyvražďování národů)? 

6. Kdo byl Adolf Eichmann? 

7. Poblíž jakého města ležely koncentrační tábory Brezinka a Osvětim? 

8. K čemu byl původně používán Cyklon B? 

9. Proč se Osvětimi říká továrna na smrt? 

10. Byly zřízeny koncentrační tábory i na našem území? Pokud ano, zakresli je do mapy. 

 

11. Týkalo se vyvražďování pouze Židů, případně koho dalšího? 

12. U jakého města leží Terezín? 

13. Proč byl právě Terezín zvolen za židovské ghetto? 

14. Proč jsou na mapě vyznačena města Kladno a Chrudim? S jakými místy a událostmi by mohla být 

spojována? 

 

odpovědi odešli nejpozději v pátek 5. 3. na email spejzlova@zsvacov.cz – bude hodnoceno 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz

