
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 6. 4.  – 10. 4. 2020 

 

Milí deváťáci, 

věřím, že jste všichni v pořádku a máte se dobře. Chci Vám poděkovat za přístup ke 

školní práci, i v této pro nás všechny těžké době. Od řady z Vás však bohužel stále 

zpětná vazba chybí. 

Domácí přípravu, kterou po Vás jednotliví vyučující konkrétně požadují, je třeba 

vypracovat a poslat zpět. Pokud něco není ve Vašich technických nebo fyzických 

možnostech, udržujte prosím s učitelem alespoň komunikaci prostřednictvím emailu, 

školy online… Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu (daří se mi, nedaří, nestíhám 

zadané učivo, mám málo úkolů, mám splněno….).  

Vyučující Vám také tvoří online testy, které slouží jako zpětná vazba. Žádám o jejich 

vyplnění a odeslání. 

 

V týdnu před Velikonocemi, bych se s Vámi ráda spojila formou 

VIDEOKONFERENCE. Jednalo by se o středu 8. dubna 2020 od 13:00 hodin. 

Nejednalo by se o výukovou hodinu, jen přátelské popovídání . Věřím, že se nás 

sejde co nejvíc. 

 

Sledujte stránky ZŠ Vacov, kam bude umístěn odkaz na videokonferenci. Odkaz také 

zašlu e-mailem těm z Vás, kteří se mnou již touto cestou komunikují. 

 

Všechny Vás zdravím a přeji spoustu elánu a energie do našeho společného učení. 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví, 

Martina Kůlová 

  



ČESKÝ JAZYK 

Prosím o pravidelné každodenní přihlášení na ŠKOLU ONLINE, může se tam objevit nová 

zpráva, kterou třeba podávám zpětnou vazbu apod. Děkuji. 

Mluvnice:  

 OPČ 2 str. 61 – zopakovat postup při určování věty vedlejší, druhy vedlejších vět 

 OPČ 2 str. 25 – projít tabulku, případně si podtrhnout důležité informace 

 OPČ 2 str. 26 celá, buď přímo do OPČ (nebo do sešitu mluvnice)psát grafický zápis u 

všech souvětí (1 VH, jak 2 VV přísudková). Pokud budete psát do sešitu, pečlivě označujte, 

o jakou větu se jedná. Po vypracování poslat na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 na uvedené adrese stále vybírat z nabídky testů a připravovat se na přijímací zkoušky: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-

jazyk-a-literatura   

Testy si zkouší i ti, co přijímací zkoušky dělat nebudou!!! (jedná se o opakování učiva ZŠ) 

Pokud  by byly nějaké nejasnosti, kontaktujte mě přes ŠKOLA ONLINE 

 na email mi napište (připomínám VŠICHNI), jak jste úspěšní při řešení testů, kde 

chybujete, co Vám činí problémy, jaké máte postřehy apod. 

 využívat e-learning od Taktiku (krásně si na nich připomenete učivo ZŠ, více informací 

najdete na stránkách v předchozím týdnu) 

Literatura: 

 četba vlastní knihy (termín zápisu do čtenářského deníku 8. 4. 2020 – zápis odevzdáte až po 

návratu do školy) 

 vyberte si  5. knihu a na email pošlete její název + autora (do 17. 4.) 

DĚJEPIS 

 uč. str. 96 – 99: Studená válka – přečíst a odpovědět písemně na otázky (informace najdete 

v textu) 

1) Co je studená válka? 

2) Jak studená válka vznikla? 

3) Které čtyři fáze měla? 

4) Kdo jako první použil termín železná opona, co se tímto pojmem myslí? 

5) Co je označováno jako Trumanova doktrína? 

6) Jaké dva bloky v počátcích studené války vznikly? 

7) Jaká byla hospodářská situace po válce v Evropě, v SSSR, v USA? 

8) V čem spočíval Marshallův plán? 

9) Jaké byly důsledky Marshallova plánu? 

10) Kdy a proč vznikla Organizace Severoatlantické smlouvy? Kdy se Česká republika stala 

členem NATO? 

vypracované otázky odešlete na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura


 

MATEMATIKA 

- přijímačky: vypracovat Test 7 (str. 113 – 118) 

- na uvedené adrese nadále vybírat z nabídky testů a připravovat se na přijímací zkoušky: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-     matematika 

Výška jehlanu – přepsat nebo vlepit do školního sešitu 

 

Př.: Vypočítej výšku čtyřbokého jehlanu s podstavou tvaru obdélníku (viz.obrázek) s rozměry: a = 6 

cm, b = 4 cm. Boční hrana jehlanu má délku 8 cm. 

Řešení: Vždy hledám pravoúhlý trojúhelník (modrý viz. obr.)  

              Potřebuji vypočítat polovinu úhlopříčky: Pythagorova věta:                                                           

                                                                                                                 u2 = a2 + b2 

                                                                                                                 u2 = 62 + 42 

                                                                                                                  u = √52 

                                                                                     u = 7,21 cm …… ½ úhlopříčky: ½ u = 3,6 cm 

              Výpočet výšky – Pythagorova věta:        v2 = h2 – 1/2u2 

                                                                                     v2 = 82 – 3,62 

                                                                                     v2 = √51,04 

                                                                                     v = 7,14 cm 

Úkol:  

V pravidelném čtyřbokém jehlanu (podstava je čtverec) s podstavnou hranou a = 6 cm a výškou v = 

5,5 cm, vypočítej boční hranu h. Obrázek si nakresli.  Pošli mi odpověď!            

 

 

 

 

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-%20%20%20%20%20matematika


FYZIKA 

- učebnice str. 16 – 22, přečíst 

- tyto poznámky si přepiš nebo vlep do sešitu: 

Elektromagnetické vlnění 

- skládá se ze 2 složek: elektrické a magnetické 

 jsou na sebe kolmé a nelze je od sebe oddělit 

- energie elektromagnetického vlnění závisí na jeho vlnové délce 

- přehled elektromagnetického vlnění: 

 gama záření 

 rentgenové záření 

 ultrafialové záření 

 viditelné světlo 

 infračervené záření 

 mikrovlnné záření 

 rádiové vlny 

 

Mechanické vlnění v Zemi 

- zemětřesení je mechanické vlnění 

- vzniká rozkmitáním určité části hmoty Země 

- druhy: a) tektonická (nejničivější) 

               b) vulkanická (spojená s aktivní činností sopek) 

- zemětřesení jsou sledována a zaznamenávána prostřednictvím sítě seizmologických stanic, 

základním přístrojem ve stanici je seizmograf 

- vlny způsobené zemětřesením: tsunami 

 

Úkol: Překresli obrázek 29. Tsunami-schéma z učebnice na str. 22 do sešitu fyziky. 

 

  



PŘÍRODOPIS 

Krasy (vypracované úkoly mi pošli na email) 

 

1) Místo písmen doplň pojmy:  

I. JESKYNĚ 

II. PROPAST 

III. PROPADLÝ STROP JESKYNĚ 

IV. PODZEMNÍ ŘEKA 

V. STALAGNÁT 

VI. STALAGMIT 

VII. STALAKTIT 

2) Místo otazníku doplň, v jaké hornině nejčastěji krasové jevy vznikají. 

3) Kde se na území ČR vyskytují krasové oblasti? 

4) Slož chemickou rovnici rozpouštění vápence v krasech: vápenec reaguje s kyselinou 

uhličitou, vzniká ve vodě rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 

Pozn. kyselina uhličitá vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě 

  



CHEMIE 

Opakování přírodních látek: Pošli mi tajenky a odpovědi na otázky z následujících úloh. 

 

 

 

 

 

 



Vitamíny 

učebnice str. 81 (pomocí učebnice vyplň následující pracovní list) 

 

řešení z minulého týdne: 

různými AminokyselinNAMI, spojeny PeptidiCKOU vazbou  

‐ živočichové – získávají proteiny z PotravY  

‐ rostliny – umí proteiny VyrobiT  

dochází k DenaturaCI bílkovin  

 StavebNÍ – tvoří části těl organismů  

 regulační = (BiokatalyzátoRY)  

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

  



NĚMECKÝ JAZYK 

Einheit 8  

- stále procvičujeme minulý čas Perfektum 

● do školního sešitu utvoř spojení v minulosti v Perfektu (toto cvičení mi vyfoť a pošli)  

př. malen (du) – du hast gemalt (ty jsi maloval) 

1. kochen (die Mutti)    6. arbeiten (ihr) 

2. erzählen (er)     7. baden (Sie) 

3. einkaufen (Lisa)    8. aufräumen (die Kinder) 

4. machen (wir)     9. fotografieren (die Oma) 

5. wandern (ich)     10. besuchen (ich) 

 

pozn. – Nezapomeň na pomocné sloveso, které se časuje. Zatím máme pouze pravidelná 

slovesa, kde příčestí minulé končí na –t. 

 

● PS – str. 72/cv. 3. – Poslouchej a doplň! (poslech na stránkách školy) 

● Projdi si toto online cvičení na perfektum  – pozor na slovosled  

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet-perfektum-1-stupen/330 

a) věta oznamovací – pomocné sloveso (haben, sein) na druhém místě + příčestí minulé         

(s – ge) na konci 

     b) věta tázací – pomocné sloveso na začátku + příčestí minulé na konci 

 

 

 

ZEMĚPIS 

 

ENERGETICKÝ PRŮMYSL 

● Podívej se na prezentaci a napiš si zápisky  

Když budeš mít volnou chvilku doporučuji zhlédnout krátká videa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bPF_bvh8mKw  (přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně) 

https://www.youtube.com/watch?v=ro4bH7rdF54 (Temelín) 

  

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet-perfektum-1-stupen/330
https://www.youtube.com/watch?v=bPF_bvh8mKw
https://www.youtube.com/watch?v=ro4bH7rdF54


ANGLICKÝ JAZYK 

Milí deváťáci, 

zdravím vás po dlouhé době, bohužel jen na dálku, ale doufám, že se situace brzy zlepší a 

pozdravíme se naživo. :-) Vracím se z mateřské dovolené a budu vás opět učit Anglický jazyk po 

paní Hanzalové. Ta mi předala veškeré materiály a informace, takže budeme pokračovat, jak jste 

zvyklí. Doufám, že nám to společně půjde a bude nás angličtina těšit, i když zatím jen přes internet. 

Budu ráda, když se budete každý den alespoň chvilku angličtině věnovat. 

Prosím dejte mi vědět, jak vše zvládáte. Jak se vám dařila cvičení na opakování ve workbooku a 

učebnici? Je pro mě důležitá zpětná vazba, abych věděla, jak vám to jde či nejde, zda je třeba něco 

dovysvětlit atd. V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů a přání mě kontaktujte na email: 

fridrichova@zsvacov.cz a vše vyřešíme. :-) 

Úkoly na příští týden: 

Učebnice str. 48-49: Story Zone/ přečíst, přeložit, udělat cv. na str. 49 – dobrovolný úkol 

Opsat si nebo vytisknout a vlepit do slovníčku slovíčka Unit 5 a postupně se je učit. 

 

 

 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


V učebnici str.50/cv.1 – přečíst si a přeložit úvodní rozhovor 

                    str.50/cv.2 – ústně 

                     str.51/cv.4 – přiřadit k obrázkům 

Workbook: str.44/cv.1,2 – po vypracování cvičení vyfotit nebo naskenovat a poslat na můj 

email. 

Opakovat si nepravidelná slovesa a Present perfect 

Přeji vám pohodové Velikonoce, mnoho sil do další školní práce a hlavně pevné zdraví. 

Rodičům děkuji za trpělivost a spolupráci. 

Lenka Fridrichová 

email: fridrichova@zsvacov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz

