
Učivo pro 9. ročník: 12. – 16. 10. 2020   

Matematika:  

- Přijímačky v pohodě – matematika: str. 11/cv. 11, 12; úlohy k procvičení: celá čísla, zlomky, 

mocniny, odmocniny: vypracovat str. 12/ cv. 1-7, str. 13/cv. 8-11 

- videokonference: 13.10. a 16.10. od 8:55 do 9:40 (kontrola vypracovaných příkladů 

z přijímaček); připravte si na ni pracovní sešit – Přijímačky v pohodě M a psací potřeby.  

Fyzika:  

- uč. str. 14 – 17: Výkon – vypsat stručné poznámky (vzorec pro výpočet výkonu + základní 

jednotka); přepsat schéma převodů jednotek výkonu str. 15, nastudovat vyřešený příklad ze 

str. 16  

- vypracovat početní příklady: uč. str. 17/ cv. 1 – 4 (kontrola ve škole) 

 

 

Anglický jazyk: 

Videokonference proběhne v úterý 13.10. od 10,50 hod (4. vyučovací hodina dle rozvrhu). 

Připravte si na ni učebnici, pracovní sešit, slovníček, školní sešit, psací potřeby. 

Úkoly na vypracování přes týden: 

Opsat zbylá slovíčka Unit 1 a dopsat si k nim české výrazy – Uč. str. 90-91, české výrazy ke zbylým 

slovíčkům naleznete níže. 

Učit se slovíčka Unit 1 – příští týden budeme psát test do slovíčka „interview“ + Revision unit 

Učebnice str. 10/cv.1 – přečíst, přeložit (budeme s tímto textem pracovat při videokonferenci) 

Pracovní sešit str. 8/cv. 1 (zkontrolujeme ve škole) 

Pracovní sešit str. 9/ cv. 2, 3, 4, 5 (zkontrolujeme ve škole) 

 



 



Přírodopis: 

Stavba Země 
 

Pomocí učebnice (str. 37 a 38) nebo internetu vypracuj následující pracovní list. Správnost si 

zkontrolujeme ve čtvrtek při videokonferenci. 

1. Stavbou Země, jejím složením, tvarem a podobou v průběhu jejího vývoje se zabývá 

věda: 

                    …………………………… 

2. Povrch Země můžeme zkoumat přímým pozorováním a měřením. Pro pozorování 

vnitřní stavby země se používají nepřímé metody: 

................................................................        ……………………………………………… 

3. Pojmenuj části Země: 

4. Zemská kůra společně s nejsvrchnější částí zemského pláště se nazývá: 

…………………………………….   

5. S litosférou se stýkají další zemské sféry: 

Vzdušný obal Země ……………………………. 

Vodní obal Země     ………………………..…… 

  Půdní obal Země     …………………………….. 

Všechny ekosystémy na Zemi tvoří živý povrch Země ………………………. 

6. Vybarvi stejnou barvou vše, co k sobě patří. 

ZEMSKÁ KŮRA ZEMSKÝ PLÁŠŤ ZEMSKÉ JÁDRO 

ve svrchní části je plastická 
astenosféra 

do hloubky 100 km 
dělí se na kontinentální  

a oceánskou 

do hloubky 2900 km dosahuje teploty až 5000 ˚C převládá železo a nikl 

způsobuje zemský 
magnetismus 

je převážně z křemičitanů do hloubky 6378 km 



Chemie: 

Hydroxidy 
 

Vypracuj názvosloví hydroxidů z pracovního listu, který jsi dostal/-a v pátek ve škole. Správnost 

si zkontrolujeme ve čtvrtek při videokonferenci. 

 

NĚMECKÝ JAZYK: 

  EINHEIT 4 – Meine Woche 

● Tento týden se nauč slovíčka ze 4. okruhu (1. sloupec/str. 45)  

- v týdnu od 19. 10. (uvidíme se opět ve škole) budeme na tyto slovíčka psát 

● Učebnice – str. 36/ cv. 2 – Poslechni si, co vypráví Barbara o svém týdnu. (poslech najdeš 

na stránkách školy) 

- pozor dávej na chybné údaje, oprav je  

  str. 37/ cv. 3 – text o Barbaře – napiš ho celý se správnými údaji do ŠS 

  (kontrola proběhne při čtvrteční videokonferenci) 

● Pracovní sešit – str. 38/ cv. 4 – napiš sedm vět o svém týdnu, dávej pozor na správný 

slovosled 

př. Am Montag gehe ich mit meiner Freundin einkaufen. 

(kontrola proběhne při čtvrteční videokonferenci) 

 

ZEMĚPIS: 

Učebnice str. 24 -25  - přečíst text – Co je chudoba a co s ní souvisí? 

- do sešitu nakresli a popiš bludný kruh chudoby 

- vyplnit pracovní list a nalepit do sešitu (již jste ho v pátek obdrželi, kdo ho nemá, 

posílám ještě jednou) 

 

(vypracované úkoly budu kontrolovat a hodnotit další týden, kdy se uvidíme opět 

ve škole) 

 



 

 

 



Český jazyk: 

Videokonference proběhnou v pondělí od 8:55 a ve středu od 9:55 
připravte si na ně: pracovní sešit (OPČ 1), Přijímačky, psací potřeby 
 
Mluvnice:  

• Přijímačky: vypracuj samostatně str.15 – 17 (zkontrolujeme si při videokonferencích) 

• OPČ 1: str. 25 / cv. 7 a, b, c, d 

                    str. 26 / cv. 8, 9, 10           tato cvičení si projdeme při videokonferencích 

                            str. 27 / cv. 11, 12                 

• udělej podle vzoru níže slovotvorný a morfematický rozbor slov: 

výbava, světlo, zpětný, bezzátkový, včetně 

!!rozbory zapiš do sešitu mluvnice a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do čtvrtka 15. 10.!! 

 

Vzor:    standardní 

SLOVOTVORNÝ ROZBOR:  MORFEMATICKÝ ROZBOR: 

 

základové slovo STANDARD  STANDARD – N - Í 

STANDARD -N(Í )   kořen - přípona + koncovka 

slovotvorný základ + přípona       

 

(u slovotvorného rozboru hledáš základové slovo a slovotvorný základ, u morfematického, z jakých 

částí se slovo skládá – předpona, kořen, přípona, koncovka) 

 

Literatura: 

• četba vlastní knihy 

• dokončit čtenářskou dílnu a odevzdat ji v pondělí 19. 10.  

(Téma: Vztahy mezi postavami) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Dějepis: 

přečti si informace, které najdeš v učebnici na str. 22 – 25 (jedná se o pokračování učiva o SSSR) 

1. Do sešitu písemně vysvětli tyto pojmy: (zkontrolujeme si ve škole) 

zinscenované soudní procesy – 

kult osobnosti – 

industrializace – 

kolektivizace – 

plánované hospodářství – 

spojenecké smlouvy o neútočení – (kdo a kdy se SSSR uzavřel tyto smlouvy) 

pohled na ženy v SSSR - 

propaganda –  

 

2. Do tabulky zapiš pojmy, které se vztahují k uvedeným režimům. Vybírej z nabídky pod tabulkou. 

(zkontrolujeme si ve škole) 

TOTALITNÍ REŽIM DEMOKRACIE 

 

 

 

 

 

 

 

cenzura, pluralita názorů, dodržování lidských práv, zinscenované politické procesy, svoboda projevu, 

prosazování jednotné ideologie, podpora iniciativy jednotlivce, státní kontrola hospodářství, 

svobodné volby, nekontrolovatelná politická moc 

 

 

 

 

 


