
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 4. 5.  –  7. 5.  2020 

Český jazyk 

Mluvnice:  

 na stránkách https://vpohode.cz/cs/prihlaseni/ -  4. ostrý test 

výsledek opět vyfoť a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

(někteří dosud neodevzali žádný test, ani nenapsali, že by s přihlášením měli problém) 

 

 překontroluj si v sešitě mluvnice úkol z minulého týdne!!! 

Pokud si chcete vybrat povolání, pomůže vám v tomto směru Průvodce světem povolání, který je dostupný 

na internetu. Pokud 1VV podmínková, 2VH, který 3VV přívlastková. souvětí složité, podřadné 

Ačkoli někteří lidé tvrdí, že jim práce ve stresu vyhovuje, po delší době se odráží na jejich zdraví. Ačkoli 1VV 

přípustková, že 2VV předmětná, 3VH. souvětí složité, podřadné 

Zákazníky, které známe, oslovujeme jménem. 1VH₁, které 2VV přívlastková, 1VH₂. souvětí jednoduché, 

podřadné 

Při telefonování se usmíváme, poněvadž se to projevuje na hlase. 1VH, poněvadž 2VV příčinná.  souvětí 

jednoduché, podřadné 

Na jednu polovinu papíru napište všechna povolání, která by vás zajímala, a na druhou uveďte, co je 

k povolání třeba. 1VH, která 2VV přívlastková, a 3VH, co 4VV předmětná. souvětí složité, souřadné 

 

 OPČ 2 str. 29/ cv. 18 (spojovacím výrazem je spojka, příslovce, vztažné zájmeno) 

 OPČ 2 str. 29/ cv. 19 (piš do sešitu mluvnice) a u každého souvětí urči druh vedlejší věty!!! 

 OPČ 2 str. 29/ cv. 20 

vyfoť pouze sešit mluvnice a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

Literatura: 

 četba vlastní knihy  

 odevzdat úkol z minulého týdne: poslechni si pět písní českých a slovenských písničkářů  

(seznam najdeš v Čítance str. 141 – 156), ke každé písni napiš: motiv písně, jak na tebe působila, co 

se ti na ní líbilo, či nelíbilo 

 Václav Havel poslechni si záznam z hry Audience: 

https://www.youtube.com/watch?v=YrJiPVGqmME 

odpověz na otázky do literárního sešitu a pošli na email (spejzlova@seznam.cz) 

 Kolik postav vystupuje ve hře přímo? 

 Charakterizuj postavy, zaměř se na jejich vlastnosti a vyjadřování. 

 O jakých dalších postavách se zde mluví? 
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Dějepis  

Evropská integrace (uč. str. 108 a 109) 

 Odpověz na otázky: (písemně do sešitu dějepisu) 

1/ Proč evropské státy začaly po 2. světové válce více spolupracovat? 

2/ Co je to integrace? 

3/ Jaké obtíže musely při integraci překonat? 

4/ Které evropské státy byly od pol. 20. století ekonomicky nejsilnější? 

5/ Jaké organizace vznikly? (název, rok vzniku, zaměření) 

6/ Jaké jsou hlavní instituce Evropské unie? (název + funkce) 

poslechni si hymnu Evropské unie v latinské verzi s českým překladem: 

https://www.youtube.com/watch?v=sf8k-ZB53sw 

 najdi na internetu, ve které skladbě se objevuje tato melodie, kdo je jejím autorem 

 vyfoť a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 

Chemie 

Alkoholy 

Zopakuj si znalosti o alkoholech v testu: https://forms.gle/t7N7dr3UfiFv6HPp9 

Test vypracuj poctivě – když něco nevíš, netipuj, ale odpověď někde najdi (internet, učebnice,  

prezentace, …) – test není na čas. 

Pokud získáš málo bodů, test si zopakuj. 

 

 

Přírodopis  

Půda 

Projdi si prezentaci na stránkách školy – udělej si podle ní krátké zápisky  

(vše je i v učebnici na str. 80 až 82) 

Odpověz na otázky: Odpovědi mi pošli. 

1. Jak se nazývá věda o půdě? 

2. Co je matečná hornina? 

3. Jak se nazývá trvale zmrzlá půda? 

4. Který půdní druh je nejvhodnější pro zemědělství? 

5. Který půdní typ převládá na území ČR? 
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Matematika 

Povrch kuželu 

- síť kuželu:  

 

 

 

 

 

 

 

- vzorec pro výpočet povrchu kuželu:  

S = Sp + Spl (obsah podstavy: kruh + obsah pláště: kruhová výseč) 

S = 𝝅 . r2 +   𝝅 . r . s   nebo po úpravě: vytýkání:   S = 𝝅 . r . (r + s) 

 

Příklad: Vypočítej povrch kuželu s poloměrem podstavy 5 cm a výškou 10 cm. 

Řešení: musím vypočítat stranu kuželu s - Pythagorova věta, a pak dosadím do vzorce:  

                       s2 = r2 + v2                                    S = 𝜋 . r . (r + s)        

                       s2 = 52 + 102                                 S = 3,14 . 5 . (5 + 11,2) 

                       s = 11,2 cm                                  S = 254,34 cm2 

 

Úkoly: 

1. Vypočítej povrch kuželu: a) r = cm, s = 12 cm; b) d = 16 dm, s = 15 dm. 

2. Vypočítej povrch kuželu: a) r = 4 cm, v = 5 cm; b) d = 12 m, v = 17 m. 

3. Vypočítej povrch kuželu, který má r = 9 cm a strana svírá s podstavou úhel 51°.  (nápověda: použij 

goniometrickou funkci) Výsledek mi pošli! 

4. Tomáš si chce z papíru vytvořit klaunskou čepici k oslavě narozenin. Čepice musí mít výšku 35 cm a 

průměr podstavy 20 cm. Urči, kolik papíru bude na její výrobu potřebovat.   (nápověda: použij pouze Spl) 

Výsledek mi pošli! 

  



Fyzika 

- učebnice str. 45 - 51, přečíst kapitoly – Země a její rotace, Sluneční soustava 

- tyto poznámky si přepiš nebo vytiskni a nalep do sešitu: 

 

Země a její rotace 
- Země má tvar koule na pólech v důsledku rotace zploštělé 
- kolem své osy se Země otočí přibližně za 24 hod. 
- důkaz její rotace lze provést matematickým kyvadlem 
 
Úkol: uč. str. 46: tabulka: Základní fyzikální vlastnosti Země – přepiš do sešitu 

Sluneční soustava 
- ke sluneční soustavě patří tato tělesa: Slunce, planety (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran 
a Neptun) a jejich měsíce, planetky, komety, meteoroidy, meziplanetární prach a plyn 
- všechna tato tělesa se pohybují v gravitačním poli Slunce 
 
Úkoly: Odpovědi mi pošli! 

1. Země   patří   -  nepatří    do Sluneční soustavy. 
2. Zakroužkuj, co nepatří do Sluneční soustavy: planety, hvězdy, meziplanetární prach, měsíce, planetky, 
Slunce, komety, meteorické roje, plyn 
3. Planety zemského typu jsou .................................................. 
4. Velké plynné planety jsou: 
a) Merkur, Juiter, Saturn, Neptun 
b) Venuše, Uran, Pluto, Mars 
c) Jupiter, Saturn, Uran, Neptun 
5. Jediná hvězda Sluneční soustavy se jmenuje .................................. 
6. Roztřiď: Mars, Ceres, Jupiter, Země, Pallas, Juno, Venuše, Vesta 
Planety: 
Planetky: 
7. Zjisti, kolik měsíců má: 
Merkur ........................ 
Země ........................... 
Jupiter .......................... 
Venuše ......................... 
Uran ............................ 
Neptun ........................ 
Mars ............................ 
Saturn ......................... 
8. Ve kterém ročním období můžeme na obloze sledovat silné meteorické roje: 
Perseidy ............................................. 
Leonidy .............................................. 
Germinidy .......................................... 
 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Milí deváťáci, 

děkuji těm, co udělali Online test na zopakování vazby used to. Ti kdo ho ještě neudělali, prosím napravte 

to, je to pro mě důležitá zpětná vazba. Komu se nedařil, tak si ho může kdykoliv zopakovat. 

Úkoly na další týden: 

Pracovní sešit str.48/cv.1 – přečíst text, odpovědi na otázky poslat nejpozději do pátku na email: 

fridrichova@zsvacov.cz 

Pracovní sešit str. 49/cv.2 – přečíst text, poté označit věty pod textem, jestli jsou správně (right) nebo 

špatně (wrong) nebo to v textu nebylo řečeno (doesn’t say) 

Pracovní sešit str. 49/cv.3 – odpovědět ústně na otázky pod textem, které se týkají vašeho oblíbeného 

filmu 

Učebnice str. 55/cv.5 – song (poslech je na stránkách školy) – pusť si píseň, doplň do textu chybějící části 

vět, poté si píseň přečti a zkus si ji přeložit 

Pracovní list (viz níže) – přečtěte si článek z britského časopisu o „St Patrick’s Day“ a vypracujte cvičení 

dole pod článkem (Task) 

Opakujte slovíčka Unit 5 a vazbu USED TO 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


 

  



Německý jazyk 

Někteří ještě nevyplnili online kvíz na stránkách školy!   https://forms.gle/HhFw2C5X9eosV3dk6 

● Tento týden jsem pro Vás připravila pracovní list na procvičování perfekta pravidelných sloves. Pečlivě 

tento pracovní list vyplň a zašli do pátku na můj mail: kulova@zsvacov.cz 

 

OPAKOVÁNÍ PERFEKTUM PRAVIDELNÝCH SLOVES 

1. Tvořte perfektum a spojení přeložte: 

př. kaufen / die Mutter – DIE MUTTER HAT GEKAUFT (MAMINKA NAKUPOVALA) 

lernen / er –  

aufräumen / ihr –  

informieren / Sie –  

spielen / das Kind –  

antworten / wir –  

 

2. Tvořte příčestí minulé a doplňujte do vět: 

Wir haben Musik ____________ (hören).   Er hat gut _________________ (aufpassen). 

Der Lehrer hat das Fenster _______________ (zumachen).  Alle haben Deutsch ____________ 

(lernen).  Michael hat Gitarre _______________ (spielen).  Sie haben nichts ______________  

(sagen).   Hast du ihn ____________ (besuchen)?  Er hat etwas ____________ (erzählen). 

Gestern habe ich im Garten ________________ (arbeiten).  

 

3. Doplňte do vět tvary perfekta: 

 

Ich ________ in Berlin ____________ (wohnen).  Wie lange ___________ du Deutsch __________  

(lernen)?   Wir ________ auf ihn ____________ (warten).  Sie ________ ihre Tante ____________  

(besuchen).  Er ________ ihr alles ____________ (erzählen).  ________ du schon es ___________  

(bezahlen)?  _______ du ihnen ____________ (gratulieren)? 

 

4. Převeďte věty do perfekta: 

Was machst du am Wochenende?  ________________________________________________ 

Nachmittag räumt sie ihr Zimmer auf.  _______________________________________________ 

Ich telefoniere mit dir.  __________________________________________________ 

Wo wohnst du? _____________________________________________________ 

 

GEHÖRT 

HABE GEWOHNT 

WAS HAST DU AM WOCHENENDE GEMACHT? 

https://forms.gle/HhFw2C5X9eosV3dk6
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Zeměpis (zadán na 14 dní – do 15. 5.) – příští týden tedy bez domácí přípravy na zeměpis  

● Světové hospodářství – DOPRAVA 

- učebnice str. 91 - 95 (přečíst, projít obrázky a grafy) 

- vyplnit pracovní list a poslat na můj mail kulova@zsvacov.cz Děkuji!   
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