
Učivo pro 9. ročník: 12. – 16. 4. 2021 😊 

Matematika___________________________________________________________________________________ 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 16.4.! Bude 
hodnoceno známkou! 
 
Přijímačky v pohodě – Matematika: str. 63/ cv. 20 (návod: V = Sp . v, V=objem; Sp=obsah 
podstavy, dna – oba údaje jsou zadané, jen pozor! vždy musíš mít stejné jednotky, vypočítáš 
výšku; str. 64/ cv. 21 (návod: trojčlenka); str. 64/ cv. 22, cv. 23 (návod: V = a . b . c) 

 
+ vypracuj:  TEST 4 – str. 92 – 97 (pro zájemce videokonference ve středu 14.4. od 9:00, 
společná kontrola a vysvětlení příkladů z testu) 
 
+ připravuj se na přijímací zkoušky z M: https://procvicprijimacky.cermat.cz/ nebo 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-
pdf/ctyrlete-obory-matematika  
 
Výška jehlanu  

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 12.4.) 

1. Vypočítej výšku v čtyřbokého jehlanu s podstavou tvaru obdélníku (viz.obrázek) s rozměry:  

a = 6 cm, b = 4 cm. Boční hrana jehlanu má délku 8 cm. 

  

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

výškou v = 5,5 cm, vypočítej boční hranu h.             
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Povrch jehlanu  

vzorec: S = Sp + Spl                        (Sp = obsah podstavy, Spl = obsah pláště) 

 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci v úterý 13.4. a ve čtvrtek 15.4.) 

1. Vypočítej povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou a = 5 cm a výškou 

jehlanu v = 7 cm.  

- síť pravidelného čtyřbokého jehlanu: 

 

2. Vypočítej povrch pravidelného trojbokého jehlanu s podstavnou hranou a = 3 cm. Boční 

hrana jehlanu má délku 6 cm.  

- síť pravidelného trojbokého jehlanu: 

 

 

 

 



Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

- 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 

 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 16.4.! 
 
1. Vyhledej a napiš, kde se využívají:  

a) mikrovlny …........................................................................................................................... 
b) záření gama …....................................................................................................................... 
c) infračervené záření …............................................................................................................ 
d) rentgenové záření ….............................................................................................................. 
e) ultrafialové záření ….............................................................................................................. 
 
2.  Vyhledej informace o zemětřesení s následné vlně tsunami v roce 2011. 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Přírodopis  

Horniny - opakování   SVOU PRÁCI MI POŠLI 

uč. str. 70 až 71 

Přiřaď horniny k jejich charakteristice. 

fylit, ortorula, pararula, svor, amfibolit, mramor 

 

Vyber vlastnosti typické pro přeměněné horniny. 

 

Hádej, kdo jsem. 

 

                                                                                                   



Chemie  

Sacharidy 

Vypracuj test na odkazu: https://forms.gle/B93PxWb9nJuDTKyd9  

Hodnocení:  25 – 21 b = 1 20 – 16 b = 2 15 – 11 b = 3 10 – 6 b = 4 5 – 0 b = 5 

 

 

 

Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

  EINHEIT 6 – In der Stadt, auf dem Lande 

● pracovní sešit 

str. 58/ cv. 12 – Doplň! 

str. 58/ cv. 13 – Doplň správný tvar slovesa „wollen“ (chtít) 

str. 59/ cv. 15 a, b, c, d – Poslouchej a doplň. Všechny poslechy najdeš na stránkách školy 

Celé cv. 15 z PS pošli do pátku na můj mail. Bude hodnoceno. Děkuji. 

 

 

 

 

Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Úkoly na tento týden: 

→ Učebnice str. 54/ reading – splňte úkol dle zadání: Read an article about actors and match the 

pictures with correct letters. What movies are they famous for? Vyhledej filmy, ve kterých tito herci 

hráli a zapiš je. Kdo vymyslí a najde všech pět filmů, kde hrají tito herci, bude odměněn😊 

→ Gramatika- str. 56/ Tázací dovětky. Mrkněte na cvičení 1,2,3 – tázací dovětky již znáte, budeme 

opakovat při videokonferenci. 

→ PS str. 50/cv. 2,3 – vyplňte tázací dovětky. Neposílejte, budeme kontrolovat společně. 

Vyplňte online test – vazba USED TO, bude hodnocen! Do pátku 16.4. Děkuji. 

https://forms.gle/wovZApN2FQVh23H26 
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Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

● Přečti si v učebnici text na str. 85 – 87 (Zpracovatelský průmysl), poté vyplň pracovní list. Pošli do 

pátku na můj mail. (bude hodnocen) Děkuji. 

 

 

 

 



Český jazyk____________________________________________________________________________________   
Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek (sleduj rozvrh videokonferencí) 
 
připravte si na ně: OPČ 2, učebnici ČJ, sešit mluvnice  
       v úterý: kontrola úkolů z minulého týdne: Výrazy, které nejsou větnými členy 
            Proslov    
       ve čtvrtek:     sešit z dějepisu (Studená válka – 1. fáze) 
 
Mluvnice:  
 
Dobrovolně pro ty, kteří se připravují na přijímací zkoušky z ČJ  
na odkazu níže najdeš testová zadání, záznamové archy a klíč k testům 
 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-
obory-cesky-jazyk-a-literatura 
(pokud si nebudeš vědět s něčím rady, neváhej se na mě obrátit) 
 
 
zapiš si do sešitu mluvnice: 
Věta jednoduchá, větný ekvivalent, souvětí a jeho druhy 
 
Věta jednoduchá = pouze jeden přísudek 
Větný ekvivalent = bez určitého slovesného tvaru 
Souvětí = nejméně dva přísudky 

• složité: skládá se alespoň ze 3 vět 

• jednoduché: skládá se pouze ze dvou vět 

• podřadné: 1 věta hlavní, ostatní věty vedlejší 

• souřadné: alespoň 2 věty hlavní 
 
společně projdeme při videokonferenci: 
uč. str. 102 + 103 / cv. 2, 3 
OPČ 2 str. 23, 24 / cv. 1, 2, 3, 4 
 
Samostatný úkol: 
a) doplň vynechaná písmena a čárky 
b) v textu podtrhni přísudky 
c) urči počet vět v jednotlivých větných celcích 
1. Pomalu se bl__žila půlnoc ministerský předseda seděl ve své pracovně sám a četl ro__vleklé vnitřní 

__dělení jež mu proplouvalo mozkem aniž b__ v něm zanechávalo sebemenší sm__sluplnou stopu. 

2. Čekal na telefonát prez__denta jisté vzdálené země netrpěl__vě přem__tal kdy ten zatracený 

chlap konečně zavolá. 

3. Také se úporně snažil potlačit nepříjemné vzpom__nky na vlekl__ únavný a obtížný den. 

4. Na nic jiného už mu v hlav__ nezb__valo m__sto. 

5. Čím v__ce se pokoušel soustředit na text který držel v ruce zřetelněji v__děl tr__umfálně se 

usmívající obl__čej jednoho ze sv__ch pol__tických oponentů. 

počet vět:  1.___   2.___  3. ___  4. ___  5.___ 

práci pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 16. 4. bude hodnocena 
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Literatura: 
pravidelná četba vlastní knihy - napiš mi název a autora 5. knihy, nezapomeň se inspirovat čítankovou 
četbou 
 
přečti si ukázku (Čítanka str. 80 – 82) a poté odpověz písemně na otázky  
 

Michal Viewegh 
1. Nejprve dohledej informace: 
 
datum narození, místo: 
povolání: 
povolání otce a matky: 
studia: 
 
ocenění: 
 
dílo (5 titulů): 
 
 
 
2. Po přečtení ukázky odpověz: 
a) Z jakého díla je krátká ukázka? 
b) V jakém prostředí se ukázka odehrává? 
c) Kdo je hlavním protagonistou příběhu? 
d) Jakou dostala tato postava přezdívku? 
e) Jaký měla splnit úkol? 
f) Jak bys charakterizoval/a žákův vztah k učitelům? 
 
 
 
 
práci pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 16. 4. bude hodnocena 

 
Sloh: 
Proslov 
= řečnický útvar, který je určen menšímu počtu posluchačů 
Osnova:  
1. Úvod: oslovení, přivítání, sdělení důvodu setkání a proslovu 
2. Stať: rozvedení dílčích myšlenek 
3. Závěr: poděkování, přání, rozloučení, výzva 
 
Napiš 5 témat, ke kterým by se hodil připravit proslov: 
 
 
 
 
 
 

 
Práci splň, ale nemusíš ji posílat, kontrolu uděláme v příštím týdnu. 
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Dějepis__________________________________________________________________________________________ 

ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Studená válka - 1. fáze) 
 
Korejská válka (uč. str. 100, 101) 
 
1. Seřaď chronologicky (ke všem událostem napiš datum): 
 
zahájení války v Koreji   vznik NDR   dohoda o rozdělení Vietnamu 
 
vznik OSN    vznik NATO   vznik SRN 
 
vznik Varšavské smlouvy  příměří v Koreji 
 
2. Napiš celé názvy těchto zemí: 
KLDR  
ČLR 
SSSR 
USA 
 
3. Zjisti, kdo byl v době Korejské války nejvyšším představitelem v uvedených zemích: 
KLDR  
ČLR 
SSSR 
USA 
 
4. Zhlédni video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-severni-korea-dobyla-
soul-28-cerven-152317 
 
5. Odpověz na otázky:  
 
A) Jak došlo ke vzniku dvou států na Korejském poloostrově? 
 
B) Jak se jmenovala hlavní města těchto dvou států? 
 
 
C) Proč vypukla válka v Koreji a jaký měl útočník cíl? 
 
 
D) Kdo podporoval jednotlivé válčící strany? 
 
 
E) Jaké nebezpečí hrozilo světu v době této války? 
 
 
F) Jak korejská válka skončila? 
 
 
 
 
vyplněný pracovní list odešli do pátku 16. 4. na email spejzlova@zsvacov.cz – bude hodnocen 
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IKT 

ÚKOL NA TÝDEN (ODEVZDAT DO 13. 4. 2021) 

• Pokračuj s minulým souborem 

• to znamená, že máme vlastní pozadí a máme postavu, která se "hýbe" (mění kostým) 

• nauč tuto postavu „skákat“, neboli po stisku klávesy mezerník postava vyskočí o kus nahoru a 

přitom změní kostým, poté se vrací na své původní místo a má opět svůj původní kostým 

• prográmek pošlete na mail: admin@zsvacov.cz 


