
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 8. 6. – 12. 6. 2020 

Český jazyk  

Mluvnice:  SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 

 OPČ 2 str. 56 / cv. 7  

            str. 57 / cv. 9, 10, 11  

 OPČ 2  a správné odpovědi (např. 1a, 2c, …) pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 
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Literatura: 

ke kontrole četby neodesíláš čtenářský deník, ale uděláš si online test (pracovní list), který se váže k tvé vlastní četbě (k 

zápisům 4. a 5. knihy),  

stejný test vyplňuješ dvakrát (poprvé na 4. knihu, podruhé na 5. knihu) 

https://forms.gle/xGBJGYhj2iE1C1mz9 

Divadlo Járy Cimrmana 

 zhlédni video (z minulého týdne):  https://www.youtube.com/watch?v=FfIILqRSMzw 

 nebo se podívej na další hry např.:  https://www.youtube.com/watch?v=XFn1-AjJICU 

                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=2lrIlgKAsAg 

(pokud tě nezaujme úvodní část, můžeš ji přeskočit a podívat se na samotnou hru) 

  

https://forms.gle/xGBJGYhj2iE1C1mz9
https://www.youtube.com/watch?v=FfIILqRSMzw
https://www.youtube.com/watch?v=XFn1-AjJICU
https://www.youtube.com/watch?v=2lrIlgKAsAg


Matematika 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

Úkoly: Řešení alespoň 10 příkladů mi pošli! 

1. Pusť si tento odkaz – vysvětlení, jak řešit rovnice s neznámou ve jmenovateli: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZThLUJGJEk 

2. Vyřeš rovnice, zapiš podmínky řešení a výsledek zkontroluj zkouškou! 
 
A) lehčí:                                                                          B) těžší: 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
3. DOBROVOLNÝ ÚKOL: 
 
- pracovní sešit - algebra: str. 47 - 51 
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Fyzika 

- učebnice str. 86 - 92: přečíst 
- poznámky si přepiš nebo vytiskni a nalep do sešitu: 
 
Vesmír se mění 
- hlavními silami, které ovlivňují vývoj hvězd, jsou gravitační síla a tlak záření vznikajícího v nitru hvězdy 
- termonukleární reakcí v nitru hvězd dochází k přeměně jader prvků, tím se mění složení hvězdy 
- ve vesmíru neustále dochází k vzniku i zanikání hvězd, tento proces nemění množství látky a energie ve vesmíru 
 
Úkol: Odpovědi mi pošli! 
1. Které změny na hvězdné obloze můžete pozorovat během jedné hodiny, celé noci, týdne, roku? 
2. Můžete během noci pozorovat zánik některého vesmírného tělesa? 
 
Astronomická technika 
a) dalekohledy: v současné době je nejdokonalejším pozorovacím zařízením dalekohled pohybující se kolem Země – Hubblův 
kosmický teleskop – HST 
- současná technika umožňuje pozorovat vesmír až do vzdálenosti 10 miliard světelných let z dalekohledů na oběžné dráze 
b) kosmické sondy 
 
Úkol: Zjisti a odpověď mi pošli! 
Při letu k Měsíci využívají sondy ve druhé části letu vlivu gravitačního pole Měsíce, které jejich pohyb k Měsíci urychluje. Na 
spojnici Země-Měsíc je bod, v němž jsou gravitační síly Země a Měsíce v rovnováze. Je tento bod blíže Zemi, nebo Měsíci? Proč? 
  



Německý jazyk  

EINHEIT 8 

Tento týden se opět vrátíme k minulému času PERFEKTU. Zatím jsme probírali PERFEKTUM PRAVIDELNÝCH SLOVES, teď nás 

čekají SLOVESA NEPRAVIDELNÁ. 

Znovu si projdi pravidla tvoření Perfekta u pravidelných sloves. Můžeš využít prezentaci z týdne 30. 3. – 3. 4., najdeš ji stále na 

stránkách školy. 

 ● učebnice -  str. 73 – projdi si žlutý rámeček 

- pro naše potřeby jsem vybrala jen pár nepravidelných sloves – opiš si nebo nalep do sešitu  

SEZNAM NEPRAVIDELNÝCH SLOVES 

- pro nás je nový pouze tvar Perfekta , TEN JE NUTNÝ SE NAUČIT NAZPAMĚT 

  

SEZNAM NEPRAVIDELNÝCH SLOVES 

Německý infinitiv   Český infinitiv   Präsens (přít. čas)  Perfektum 
bekommen   dostat    er bekommt   er hat bekommen 
bleiben    zůstat    er bleibt   er ist geblieben 
einladen   pozvat    er lädt ein   er hat eingeladen 
essen    jíst    er isst    er hat gegessen 
fahren    jet    er fährt    er ist gefahren 
fliegen    létat    er fliegt    er ist geflogen 
fernsehen   dívat se TV   er sieht fern   er hat ferngesehen 
gehen    jít, chodit   er geht    er ist gegangen 
trinken    pít    er trinkt   er hat getrunken 
treffen    potkat    er trifft    er hat getroffen 
schreiben   psát    er schreibt   er hat geschrieben 
lesen    číst    er liest    er hat gelesen 
schlafen   spát    er schläft   er hat geschlafen 
schwimmen   plavat    er schwimmt   er ist geschwommen 
sprechen   mluvit    er spricht   er hat gesprochen 
helfen    pomáhat   er hilft    er hat geholfen 
kommen   přijít, přijet   er kommt   er ist gekommen 
 

● učebnice – str. 73 / cv. 13 – a) přečíst a přeložit b) správně nebo špatně 

            str. 74 / cv. 14 – najdi správnou dvojici 

● pracovní sešit – str. 76 / cv. 13 – seřaď věty 

       str. 76 / cv. 14 – doplňuješ pomocné sloveso sein/haben, někde i příčestí minulé 

         str. 76 / cv. 15 – přelož (věty jsou v minulosti) 

         str. 77 – projdi si šedý rámeček – je zde shrnutí učiva 8. okruhu 

Stránku 76 v PS pošli prosím ke kontrole. Děkuji! kulova@zsvacov.cz 
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Anglický jazyk 

Milí deváťáci, 

poprosím vás, abyste mi poslali úkoly (alespoň některé), které jste mi dosud neposlali ke kontrole. Týká se to především 

těch, kteří se mi vůbec za celou dobu neozvali. Blíží se vysvědčení :-) 

Úkoly na další týden: 

Pracovní sešit str. 52/cv. 1 – True x False 

Nalepit/opsat do sešitu novou gramatiku: 

Past continuous – Minulý čas průběhový 

Bez minulého času průběhového se v angličtině neobejdete. Velmi často se totiž používá při vypravování příběhů nebo 

dlouhých dějů. 

Minulý čas průběhový je velmi podobný přítomnému času průběhovému. Liší se jen tím, že se děj odehrává v minulosti. 

K vytvoření minulého času průběhového v angličtině budeme potřebovat pomocné sloveso „být“, respektive jeho minulý 

tvar „was, were" a významové sloveso (to, které najdete ve slovníku) s koncovkou –ing. 

V případě připojení koncovky –ing platí stejná pravidla, jako je tomu u přítomného času průběhového. 

kladné věty: 

I/he/she/it was working. 

We/you/they were working. 

záporné věty 

I/he/she/it was not (wasn’t) working. 

We/you/they were not (weren’t) working. 

otázky: 

Was I/he/she/it working? 

Were we/you/they working? 

odpovědi: 

např. Yes, I was. No, they weren’t. 

Kdy použít: 

1. Děj, který probíhal  v určitý okamžik v minulosti. 

Chceme-li říct, co jsme dělali v přesně danou dobu v minulosti, použijeme v angličtině minulý čas průběhový. 

I was watching TV at 7 o´clock yesterday. Včera v sedm hodin jsem se díval na televizi. 

Díval jsem se např. již od 6:30 do 8:00. 

2. Děj trval určitou dobu. 

Minulý čas průběhový použijeme v angličtině také v případě, kdy chceme zdůraznit délku trvání děje. 

I was waiting for three hours for the bus yesterday.Včera jsem čekal tři hodiny na autobus. 

He was working for four hours on Friday. V pátek jsem pracoval čtyři hodiny. 

3. V tu samou chvíli probíhaly dvě různé činnosti. 



Pokud se odehrály dva různé děje v tu samou dobu, použijeme v angličtině minulý čas průběhový. 

I was reading a book and my wife was cooking dinner. Četl jsem knihu a má žena vařila večeři. 

He was sleeping while they were dancing. Zatímco tančili, spal. On spal , zatímco oni tancovali. 

4. Probíhající děj byl narušen. 

Pokud byl jeden probíhající děj narušen jiným krátkodobým dějem, použijeme pro trvající děj minulý čas průběhový a 

pro krátkodobý děj / akci minulý čas prostý. 

He was reading a newspaper when a phone rang. Četl si noviny, když zazvonil telefon. 

Čtení novin, které probíhalo nějakou dobu, bylo přerušeno zazvoněním telefonu. 

 

Učebnice str.60/nahoře – pročíst 

Učebnice str.60/cv.1,2,3 – ústně 

Pracovní sešit str. 54/cv.1,2,3  

           -tato vypracovaná cvičení vyfoťte/naskenujte a pošlete do pátku na fridrichova@zsvacov.cz  
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Přírodopis 

Geologické dějiny Země III    Svou práci mi pošli 

Podle učebnice (strana 110 až 111 a tabulka str. 103) vypracuj následující úlohy: 

 

 

 

  



Chemie 

Opakování 

Vypracuj následující cvičení. Svou práci mi pošli. 

 

 

 


