
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 11. 5.  –  15. 5.  2020 

Český jazyk  

Mluvnice:  

Milí deváťáci, od 11. 5. se s některými z Vás budu setkávat osobně. Prosím, přineste si 

s sebou do školy sešit mluvnice, OPČ 2, psací potřeby. Popřemýšlejte, co byste potřebovali 

dovysvětlit, kde spatřujete úskalí při řešení testů apod. Těším se na Vás a věřím, že vše 

společně doladíme a u přijímacích zkoušek naši společnou práci zúročíte. 

Pro ostatní nadále platí distanční forma výuky. 

 na stránkách https://vpohode.cz/cs/prihlaseni/ -  5. ostrý test 

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

(Kdo neposílá výsledky, napíše mi zprávu na Školu online, nebo na email důvody, proč 

nedorazily. Děkuji.) 

 

 prohlédni si prezentaci SAMOSTATNÝ VĚTNÝ ČLEN, OSAMOSTATNĚNÝ VĚTNÝ ČLEN, 

ELIPSA - najdeš ji na stránkách školy, podle ní si udělej zápis do sešitu mluvnice 

 OPČ 2 str. 19 / cv. 47 (doplň čárky, nadepiš, kdy se jedná o oslovení, citoslovce, 

samostatné větné členy, vsuvky) 

 

 OPČ 2 str. 19 / cv. 48 (toto cvičení udělej do sešitu mluvnice, nezapomeň na psaní 

čárek, podtrhni ve větách samostatný větný člen) -  pošli na email 

(spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 OPČ 2 str. 20 / cv. 49 (doplň čárky, opět podtrhni samostatný větný člen) 

 OPČ 2 str. 20 / cv. 50 (doplň osamostatněný větný člen) 

 OPČ 2 str. 20 / cv. 51 (podtrhni, kde se nachází elipsa) 

Literatura: 

 četba vlastní knihy  

 Kdo neodevzdal úkol v minulém týdnu, učiní nyní: 

 

Václav Havel poslechni si záznam ze 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  

Státy východního bloku, Jugoslávie (učebnice str. 112 až 114) 

 

 Odpověz na otázky: (písemně do sešitu dějepisu) a pošli na email 

(spejzlova@zsvacov.cz) 

1/ Jaké státy se řadí mezi země východního bloku? (pracuj s mapou na str. 112) 

2/ Co bylo RVHP, kdo se stal členem? 

3/ Jaké byly cíle RVHP? 

4/ Kdy a proč vznikla Varšavská smlouva? 

5/ Kdo patřil do Varšavské smlouvy? 

6/ Jaké země patřily pod Jugoslávii? (pracuj s mapou na str. 114) 

7/ Jaký byl vztah mezi Jugoslávií a SSSR? 

 Pokud budeš chtít, můžeš se i pobavit (na str. 79, 91, 113 si přečti Humorem proti 

totalitě I, II, III) 
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Matematika 

Objem kuželu 

 

Příklad: Vypočítej objem sklenky s horní částí tvaru kuželu. Průměr podstavy má stejnou 

velikost jako jeho strana, oba se rovnají 8 cm. 

Řešení: d = 8 cm → r = 4 cm; s = 8 cm; potřebuji vypočítat výšku kuželu v = ? 

Pythagorova věta: s2 = v2 + r2                              V = 
1

3
 . 𝜋 . r2 . v  

                                  v2 = s2 – r2                             V = 
1

3
 . 3,14 . 42 . 6,9 

                                  v2 = 82 - 42                             V = 115,6 cm3 

                                  v = √48 
                                   v = 6,9 cm 
 
Úkoly: Výsledky mi pošli! 

1. Kolik krychlových metrů štěrku je na hromadě, která má přibližně tvar kuželu o průměru 

podstavy 4 m a výšce 1 m? 

2. První kužel má průměr podstavy 10 cm a výšku 8 cm. Druhý kužel má průměr podstavy 

dvojnásobný než první kužel a jeho výška je poloviční ve srovnání s prvním kuželem. V jakém 

poměru jsou jejich objemy? 

3. Z dřevěného hranolu se čtvercovou podstavou (podstavná hrana a = 4 dm, výška hranolu  

v = 6 dm) byl vyroben kužel (průměr podstavy d = a, jeho výška je shodná s výškou hranolu). 

Kolik procent objemu původního hranolu činil odpad? 

(návod: vypočítej objem hranolu: V = a . b . c, objem kuželu: V = 
1

3
 . 𝜋 . r2 . v, dopočítej 

trojčlenkou: 100% je objem hranolu) 

4. Vypočítej výšku kuželu, který má objem 930 cm3 a průměr podstavy 18 cm.  

5. Vypočítej poloměr kuželu, který má objem 1200 cm3 a výšku 16 cm. 

6. pracovní sešit – geometrie: str. 41/1; str. 48/2 (na procvičení – dobrovolné!) 

  



Fyzika 

- učebnice str. 51 - 62, přečíst kapitoly – Pohyb Země ve sluneční soustavě, Důsledky pohybů 

Země, Měsíc důsledky jeho pohybů 

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

 

Pohyb Země ve sluneční soustavě 
- Země se kolem Slunce pohybuje po elipse málo odlišné od kružnice 
- doba oběhu Země kolem Slunce je přibližně 365,24 dní, na zývá se tropický rok 
Důsledky pohybů Země 
- rotace Země je příčinou střídání dne a noci 
- Země se kolem osy otočí za hvězdný den 
- roční oběh Země kolem Slunce je příčinou proměnlivé délky dne a noci a střídání ročních 
období 
- Země vykoná jeden roční oběh okolo Slunce za tropický rok 
Měsíc a důsledky jeho pohybů 
- Měsíc obíhá kolem Země v jejím gravitačním poli, oběh trvá asi 27 dní 
- důsledkem změn ve vzájemné poloze Měsíce, Slunce a Země jsou fáze Měsíce 
- jestliže Země vstoupí do měsíčního stínu, je na Zemi pozorováno zatmění Slunce 
- jestliže Měsíc vstoupí do stínu Země, je na Zemi pozorováno zatmění Měsíce 
- Měsíc a Slunce svým gravitačním působením vyvolávají na Zemi dmutí mořské hladiny: 
příliv a odliv 
 
 
Úkoly: Odpovědi mi pošli! 

1. Země patří do ....................................... soustavy. 
2. Země je ........................ planeta od Slunce. 
3. Jaké pohyby Země vykonává ve sluneční soustavě? 
.................................................................................................................. 
4. Proč se na Zemi střídá den a noc?  
................................................................................................................... 
5.  Jak nazýváme dobu, během níž oběhne Země jednou kolem Slunce? 
6. Země je nejblíže Slunci  ...............................................nejvzdáleněji....................................... 
7. Jeden oběh kolem Slunce trvá ........................................této době se říká........................... 
8. U těles pohybujících se vesmírem udáváme rychlost obvykle v..................................              
9. Odkud kam se otáčí Země kolem své osy – napiš světové strany 
................................................................................................................... 
10.  Měsíc je  - není přirozená družice Země. 
 
 
 
 

 

 

 



Německý jazyk 

● učebnice str. 71/ cv. 7 – Traumferien (vysněné prázdniny)  

doplňuješ předložky, příčestí minulé, slovesa, ….  

(podle smyslu věty)  

 

● pracovní sešit str. 74/ cv. 9 – napiš minimálně 10 vět  

Kam bych chtěl jet? 

Připomínám předložky, které se pojí se zeměpisnými názvy! 

Tento přehled si můžeš přepsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu! 

 

NACH = DO   

nach Kroatien (do Chorvatska),  nach Wien (do Vídně) 

IN=DO – u zemí se členem DIE  

(die Slowakei, die Türkei, die Schweiz, die Ukraine) 

in die Türkei (do Turecka) 

AN DAS (ANS) MEER = K MOŘI 

AN DIE SEE = K MOŘI 

moře = das Meer, die See 

AN DEN SEE = K JEZERU 

AN DEN FLUSS = K ŘECE 

AN DEN TEICH = K RYBNÍKU 

 

AUF DIE INSEL = NA OSTROV 

IN DAS (INS) GEBIRGE = NA HORY 

IN DIE ALPEN = DO ALP 

 

 

● Na stránkách si vyplň online kvíz:  https://forms.gle/MHTWAL3QRKAvPa6X8 

 

 
 
 

předložku AN – 

použijeme vždy ve 

spojení s vodou 

https://forms.gle/MHTWAL3QRKAvPa6X8


Anglický jazyk 
 
Milí deváťáci, 

někteří jste mi ještě neposlali domácí úkol z minulého týdne (Workbook str. 48/cv.1) a 

někdo ani jiné domácí úkoly, prosím napravte to. 

Úkoly na tento týden: 

Opsat / nalepit do sešitu (gramatiky): 

 
Tázací dovětky (Question Tags) 

Tázací dovětky mají podobu krátké otázky na konci věty a slouží k oživení konverzace nebo k 
vyjádření zdvořilého dotazu či žádosti. V češtině jim odpovídají dovětky "že?", "že ano?" a 
"že ne?". 
 

Základní struktura 

Věta Dovětek 

kladná záporný 

záporná kladný 

 

She is happy, isn’t she?(Je šťastná, že ano?) 
They won’t come, will they?(Nepřijdou, že?) 
 
Je-li podmětem věty podstatné jméno, v dovětku jej nahradíme zájmenem: 
Hippos can be dangerous, can’t they?(Hroši mohou být nebezpeční, že ano?) 
Lillian didn’t write the letter, did she?(Lillian ten dopis nepsala, že ne?) 
 

Věty bez pomocných sloves 

týká se kladných oznamovacích vět v přítomném a minulém čase prostém. Dovětek 
vytvoříme tak, že použijeme pomocné sloveso, jimž se běžně tvoří zápor (v přítomném 
čase don’t/doesn’t a v minulém čase didn’t). 
You work in a hospital, don’t you?(Pracuješ v nemocnici, že?) 
Miss Jones teaches French, doesn’t she?(Nepřijdou, že?) 
The children stayed at home, didn’t they?(Děti zůstaly doma, že?) 
 

Věty se slovesem to be, s pomocnými a způsobový slovesy 

Je-li ve větě sloveso to be, pomocné nebo způsobové sloveso, použijeme jej i v dovětku. 
Pouze změníme kladný tvar na záporný a obráceně. 
Ellen doesn’t smoke, does she?(Ellen nekouří, že ne?) 
You can fix it, can’t you?(Dokážeš to spravit, že?) 
These flowers are beautiful, aren’t they?(Tyto květiny jsou krásné, že ano?) 
 
POZOR: Dovětek u I am je aren’t I? 
I am the best, aren’t I? 
 

 



Učebnice str.56/cv.1 – pustit si rozhovor (poslech na stránkách školy) a vyhledat tázací 

dovětky 

Učebnice str. 56/cv.2, 3 – ústně 

Pracovní sešit str. 50/cv. 1,2,3 – vypracovanou stranu vyfotit/naskenovat a poslat nejdéle 

do pátku na email: fridrichova@zsvacov.cz  

Opakovat slovíčka Unit 5 a nepravidelná slovesa 
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Přírodopis 

Půda 

Vypracuj testík na https://forms.gle/mZm67gYyVNaWEv5B8 a ověř si, co víš o půdě – vše si 

můžeš zopakovat v učebnici na str. 80 až 82 nebo v prezentaci z minulého týdne. 

Vypracuj následující úkoly:  
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