
Milí deváťáci,  

zde je učivo na týden od 1.2. do 5.2.2021. Přehled videokonferencí najdete na stránkách 

školy. Buďte na ně vždy řádně připraveni!   J.K.  

 

Učivo pro 9. ročník: 1. – 5. 2. 2021   

 

Matematika___________________________________________________________________________________ 

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

v pondělí 1.2. – POZOR! 2 hodiny: od 8:00 a od 12:00 a v úterý 2.2.) 

Prosím zopakuj si, jak se počítá s procenty! Pro připomenutí:   

3 typy úloh na procenta:   

1. Výpočet procentové části: př.: 75% z 320 Kč; Kolik je to Kč? 

- řešení: 100% ….. 320 Kč; 1% ……… 320 : 100 = 3,2; 75% ………. 75 . 3,2 = 240 Kč 

2. Výpočet základu: př.: 15% je 90 Kč; Kolik Kč je základ, neboli 100%? 

- řešení: 1% ………. 90 : 15 = 6; 100% ………. 6 . 100 = 600Kč 

3. Výpočet počtu procent: př.: 27 kg z 300 kg; Kolik je 27 kg procent? 

- řešení: 100% …….. 300 kg; 1% …….. 300 : 100 = 3; 27 : 3 = 9% 

 

1) Tabulky, diagramy, procenta – dvojice neřešených a řešených příkladů: str. 25 – 26 

Úlohy: str. 26/ cv. 5, 6  

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 5.2.! Bude hodnoceno 

známkou! 

2) Tabulky, diagramy, procenta – úlohy k procvičení: str. 27 – 30 popř. dál 
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Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

Učebnice: Fyzika 5: str. 61-65: Teplota tání a tuhnutí, tepelná výměna: přečíst; přepsat nebo 

vlepit poznámky do sešitu fyziky: 

Teplota tání a tuhnutí 

- tání = přechod skupenství pevného na skupenství kapalné; při tání je nutné pevnému tělesu 
dodat teplo a tím zvyšovat jeho vnitřní energii 
- tuhnutí = přechod skupenství kapalného na skupenství pevné; při tuhnutí musíme kapalinu 
ochlazovat 
- tání i tuhnutí krystalických látek probíhá při stejné teplotě, kterou nazýváme teplota tání 
nebo tuhnutí - Teplota tání je stejná jako teplota tuhnutí (0 °C)! 
- teplota tání závisí na druhu látky, z kterého je těleso zhotoveno 
- teplota tání závisí na tlaku, při kterém probíhá 
 
Tání, tuhnutí a tepelná výměna 

- teplo potřebné pouze k procesu tání nazýváme: SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ: označení: Lt; 
jednotka: kJ 
- abychom mohli srovnávat teplo potřebné k roztavení odlišných látek, byla zavedena 
veličina: MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ: označení: lt; jednotka: kJ/kg 
- výpočet: Lt = m . lt 

 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 5.2.! 

1. Jaké množství tepla musíme dodat kostce ledu, která má hmotnost 50 g a teplotu 0 °C, aby 
roztál? lt (ledu) = 334 kJ/kg 
2. Vyhledej na internetu teploty tání následujících látek a zapiš je do tabulky, u hodnot tání 
nad 800 °C použij písmena k doplnění tajenky. 
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Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Deváťáci, 

tento týden dokončíme lekci 3. Konference: středa a pátek. 

Důležitá gramatika k zapamatování: Present perfect a s ním spojené výrazy just, already, yet. 

Dále tázací dovětky: krátké otázky, které se připojují k oznamovacím větám. Používají se pro 

ujištění. I v češtině používáme dovětky: např. viď? viďte? že?, že ano? apod. V hovorové 

angličtině můžeme dovětek nahradit běžným RIGHT – např. You are bored, right? Nudíš se, 

viď? They don´t look very happy, right? Nevypadají úplně šťastně, že? 

Středa: PS  - budeme kontrolovat (máte mít hotové) str. 28/ cv. 2, str. 29/ cv. 4, 5.  

PS str. 32/ 2, 3. 

Pátek : vypracujte str. 33 v PS – Culture Zone. 

Přes pololetní prázdniny si přepište slovíčka lekce 4. 

Gramatický tázací dovětek: 

Pravidlo: Pokud je oznamovací věta kladná, tázací dovětek je záporný. 

He is tall, isn´t he? 

My parents are very rich, aren´t they? 

Oznamovací věta je záporná, dovětek je kladný. 

He isn´t very tall, is he? 

My parents aren´t rich, are they?¨ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Present perfect – předpřítomný čas:   

→ Already = už. Zdůrazňujeme završení děje. 

But they have already sold it. Ale už to prodali ( chtěli jsme to koupit, ale máme smůlu..)  

She has already done her homework. Ona už udělala její úkol (právě teď). 

→ Just= právě. Oznamujeme, že se právě teď něco stalo.  

I have just lost my key. Právě jsem ztratila můj klíč. (stalo se to teď, jsem zoufalá a hledám 

ho). 

→ Yet = ještě ne, v otázkách, záporných větách – v situacích, které ještě nenastaly. 

They haven´t built it yet. Ještě to nepostavili.  

We haven´t relaxed this weekend yet. Tento víkend jsme si ještě neodpočinuli. 

Have they sold it yet? Už to prodali? 



Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

 
Primární sektor – SVĚTOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
● Prohlédni si prezentaci na stránkách školy a písemně do svého sešitu zodpověz následující otázky: 
 

       PRIMÁRNÍ SEKTOR – SVĚTOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

1. Jaký je hlavní cíl zemědělství? 
2. Jak se liší zemědělství ve vyspělých a málo vyspělých zemích? 
3. Co ovlivňuje rozmístění plodin na Zemi? 
4. Do které skupiny plodin patří:  

a) kukuřice, rýže, proso…..  ______________ 
b) čočka, hrách, fazole  ______________ 
c) brambory, batáty, maniok  ______________ 

5. Doplň dvě plodiny, které se pěstují v tropech, subtropech, mírném pásu. 
6. Které druhy hospodářských zvířat se nejvíce chovají v mírném podnebném pásu?                       

Které v jiných klimatických podmínkách? 
7. Jaké suroviny produkuje živočišná výroba?  
8. Co je: intenzivní, extenzivní a ekologické pastevectví? 
9. Uveďte státy, které zaujímají přední postavení v lovu mořských ryb. 
10. Vyjádřete význam lesů pro lidskou společnost. 
11. Čím se liší pás tropických a severských lesů?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

  EINHEIT 5 – Was tut dir weh?   

Procvičujeme minulý čas - Präteritum sloves SEIN a HABEN. (gramatický přehled uč. str.49) 

● do školního sešitu vlep/přepiš následující pracovní list – doplň správné tvary sloves SEIN 

a HABEN v minulosti (préteritu) 

 

 

 

 

 

 

 

Zkontrolujeme v pátek při videokonferenci. 

● Do pátku vyplň online kvíz – Minulost sloves SEIN a HABEN. Bude hodnocen! 

https://forms.gle/Jb9dZ86KuwbGab6P9 

 

 

Přírodopis  

Činnost vody 

Projdi si prezentaci na odkazu: https://www.slideserve.com/lizina/innost-tekouc-vody 

Vypracuj testík: https://forms.gle/mELuQDNWHYvPP8Rd7 

 

https://forms.gle/Jb9dZ86KuwbGab6P9
https://www.slideserve.com/lizina/innost-tekouc-vody
https://forms.gle/mELuQDNWHYvPP8Rd7


Chemie   

Alkoholy 

Zopakuj si znalosti o alkoholech: (Výsledky mi pošli.) 

 

 
 

 
 

 

 

1 

3 
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Český jazyk____________________________________________________________________________________ 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 10:00 
připravte si na ně: OPČ 1 a OPČ 2, Přijímačky, učebnici ČJ, sešit mluvnice  
       v úterý navíc: sešit z literatury (pracovní list KRAMÁŘSKÁ PÍSEŇ) 
       
       ve čtvrtek:   sešit z dějepisu (Československo za 2. světové války) 
 
Mluvnice:  

Přijímačky – splň TEST 3 (str. 83 – 89) a  před čtvrteční videokonferencí pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz vyplněný záznamový arch str. 144 a 145  

při videokonferenci společně projdeme: 

OPČ 2 str. 15 – 17 / cv. 37, 38, 40, 41 

uč.  str. 93 + 94 / cv. 1   (věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty) 

  str.  94 a 95 – výběr ze cvičení  

OPČ 2 str. 18 / cv. 44, 45 

uč. str. 96 / cv. 1    (funkce vět a větných ekvivalentů) 

  

uč. str. 86 / cv. 2 – věty převeď do množného čísla a čitelně napiš do sešitu mluvnice, ve všech větách 

podtrhni podměty (rovnou čarou) 

práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 5. 2. -  bude hodnocena 

Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy  

• kontrola práce z minulého týdne (připrav si na úterní videokonferenci pracovní list – 

KRAMÁŘSKÁ PÍSEŇ) 

• přečti si ukázku (Čítanka str ) – Karel Čapek: Čintamani a ptáci 

 do pátku 5. 2. splň online test (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/spppfJntiJz3f1XAA  bude hodnocen 

• do literárního sešitu si zapiš (přilep) a doplň názvy děl K. Čapka (např. podle internetu): 

 

Karel Čapek(1890 – 1938) 

- novinář – psal kritiky, sloupky, fejetony 

- autor povídek, románů, divadelních her, tvorby pro děti, překladů 

DÍLO: Dáš_________ , Devatero _____________ , Povídky z jedné a druhé ____________ , 

trilogie Hor___________ (odehrává se v Podkarpatské Rusi), Po____________ (o neznámém letci, 

který umírá v nemocnici), Ob___________ život (příběh železničního úředníka), 

fantastické prvky se objevují v románech: Tov_________ na ab____________ , Kr___________ , 

Vá_______ s M________,  

divadelní hry: B___________ n_________ , M__________ 

s bratrem Josefem napsal: Ze ž________ h________ 
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Dějepis__________________________________________________________________________________________ 

Domácí odboj  (učebnice str. 79 - 81) 

Odpověz na otázky: 

1. Proč nemohlo dojít na našem území k přímému, ani partyzánskému boji? 

 

 

2. Co jsou sabotáže a k čemu sloužily? 

 

 

3. Jak se lidé dozvídali informace ze zahraničí? V čem jim to pomáhalo? 

 

 

4. Jak se dostávaly informace do zahraničí? Proč se to dělo? 

 

 

5. Co bylo označováno pod zkratkou ÚVOD? 

 

 

6. Proč byl říšský protektor Konstantin von Neurath vystřídán Reinhardem Heydrichem? 

 

 

7. Jací pánové byli označováni jako „Tři králové“ v protinacistickém odboji? Napiš jejich jména        

(pod fotografie), jednoho z nich si vyber a zpracuj o něm referát na zvláštní list papíru. 

 

 
 

 

 

 

pracovní list a referát odešli nejpozději v pátek 5. 2. na email spejzlova@zsvacov.cz –  

bude hodnoceno 
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