
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 14. 4.  – 17. 4. 2020 

Český jazyk 

Mluvnice:  

 na stránkách https://vpohode.cz/cs/prihlaseni/ - kliknout na  VYZKOUŠET  ZDARMA, zaregistrovat se 

(napsat svůj email a heslo), podruhé se budeš pouze přihlašovat (je tam napsáno: MÁM ÚČET A 

CHCI SE PŘIHLÁSIT) – Přijímačky z ČJ – otevře se okno s různými tématy (e-learningy), můžeš 

samostatně studovat učivo ČJ 

 

 KAŽDÝ si udělá 1. ostrý test (najdeš ho v dolní části, označeno 7. OSTRÉ TESTY) – na email mi pošli 

fotku stránky s výsledky tvého testu a uveď do zprávy, jak se ti dařilo test splnit, na které konkrétní 

problémy jsi narazil, co ti dělalo potíže 

 kdo chce, může v testech pokračovat a informovat mě přes email 

 

 OPČ 2 str. 27 + 28/cv. 13, 14, 15, buď přímo do OPČ (nebo do sešitu mluvnice)psát grafický zápis u 

všech souvětí (1 VH, jak 2 VV podmětná). Pokud budeš psát do sešitu, pečlivě označuj, o jakou větu 

se jedná. Po vypracování poslat na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 na určování vedlejších vět si udělej ONLINE TEST (test zkoušej i opakovaně) 

 

 stále vybírat z nabídky testů a připravovat se na přijímací zkoušky: (dobrovolné – pro ty, kteří 

budou skládat přij. zkoušky) 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-

literatura   

 

Literatura: 

 četba vlastní knihy – vyber si  5. knihu (nejlépe z vlastní knihovničky, nebo si stáhni e-knihu) a na 

email pošli její název + autora (do 17. 4.) 

 Ota Pavel – vyhledej si na o něm informace na internetu a zapiš je do literárního sešitu: 

 vlastní jméno 

 jméno otce + čím byl 

 o co se spisovatel zajímal 

 čeho byl autorem 

 které jeho prózy byly zfilmovány 

 napiš jeho další dvě díla 

 přečti si v čítance str. 204 – Běh Prahou – napiš hlavní myšlenku této ukázky a který důležitý motiv 

se v textu opakovaně vrací – vyfoť a pošli na email 
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Dějepis 

 zhlédni krátké video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-

berlina-24-cerven-151907 

 uč. str. 99 - 101: První berlínská krize – přečíst a odpovědět písemně na otázky (informace najdete 

v textu) 

1) Čím začala 1. berlínská krize? 

2) K čemu sloužil letecký most, kdo ho vytvořil? 

3) Jaké dva německé státy vznikly a ve kterém roce se to událo? 

4) Jak byl rozdělen Berlín? 

 

 uč. str. 101: Válka v Koreji  - přečíst a odpovědět písemně na otázky (informace najdete v textu) 

1) Jak došlo ke vzniku dvou států na Korejském poloostrově? 

2) Proč vypukla válka v Koreji a jaký měl útočník cíl? 

3) Kdo podporoval jednotlivé válčící strany? 

4) Jaké nebezpečí hrozilo světu v době této války? 

5) Jak korejská válka skončila? 

vypracované otázky (z obou částí) odešlete na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

Německý jazyk 

- stále procvičujeme minulý čas Perfektum - EINHEIT 8 

● někteří mi opět neposlali krátké cvičení z minulého týdne (spojení v minulosti), prosím o nápravu 

● učebnice str. 68/ cv. 2 – přečíst a přeložit (ústně) 

 na to navazuje na str. 69/ cv. 3 – napiš do školního sešitu 

● pracovní sešit str. 73/ cv. 5 – doplňuješ pomocné sloveso, někde i příčestí minulé 

      str. 73/ cv. 6  

● Vyplň další online testík na stránkách školy – Procvičujeme minulý čas Perfektum 

https://forms.gle/XfHnh9WvxfyBAWdt8 

 

 

 

  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven-151907
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven-151907
mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://forms.gle/XfHnh9WvxfyBAWdt8


Matematika 

- na uvedené adrese nadále vybírat z nabídky testů a připravovat se na přijímací zkoušky: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-     matematika 
 
Povrch jehlanu 

- síť pravidelného čtyřbokého jehlanu: 

 

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

Př.: Vypočítej povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou a= 5 cm a výškou jehlanu v = 7 

cm.  

Řešení: podstava – čtverec: Sp = a2 

              plášť – 4 shodné trojúhelníky: Spl = 4 . 
𝑎 .  𝑣𝑎

2
  

- potřebuji vypočítat va: viz. modrý pravoúhlý trojúhelník: Pythagorova věta: va
2 = v2 + 1/2a2 

                                                                                                                                          va
2 = 72 + 2,52 

                                                                                                                                          va = 7,43 cm 

- dosadím: S = Sp + Spl                                    S = 52 + 4 . 
5 .  7,43

2
                

                    S = a2 + 4 . 
𝑎 .  𝑣𝑎

2
                         S = 99,32 cm2     

  
Úkol: Vypočítej povrch pravidelného trojbokého jehlanu s podstavnou hranou a = 3 cm. Boční hrana 

jehlanu má délku 6 cm.  

(návod: v podstavě je rovnostranný trojúhelník, plášť se skládá ze 3 shodných trojúhelníků, musíš vypočítat 

výšku trojúhelníku v podstavě: Pythagorova věta, výšku trojúhelníku v plášti: Pythagorova věta a vynásobit 

3, dosadit do vzorce a vypočítat povrch)     Pošli mi odpověď!   
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Fyzika 

 - učebnice str. 23 -29, přečíst - Zvuk 

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

 

Vznik a šíření zvuku 

- část fyziky, která se zabývá zvukem, se nazývá akustika 

- zvuk vzniká kmitáním (chvěním) pružných těles, tato tělesa nazýváme zdroje zvuku 

- zvuky dělíme na pravidelné (hudební) a nepravidelné (nehudební) 

- zvuk se může šířit pouze v látkovém prostředí (prostředí vyplněné určitou látkou), nemůže se šířit ve 

vakuu 

- v kapalinách a plynných látkách se zvuk šíří v důsledku zřeďování a zhušťování jejich částic (podélné 

vlnění) 

- v pevných látkách se zvuk může šířit i příčným vlněním 

 

Rychlost šíření zvuku a jeho odraz 

- zvuk se šíří ve vzduchu za normálního tlaku a při teplotě 20°C rychlostí 340 m/s 

- zvuk se odráží od odrazových ploch, např. od stěn panelových domů, od skalních masivů apod. 

- jestliže je odrazná plocha ve vzdálenosti menší než 17 m, vnímáme dozvuk, je-li vzdálena více než 17 m, 

vnímáme ozvěnu (echo) 

- k dosažení příjemné akustiky místnosti je nutno omezit nežádoucí odraz zvuku na stěnách 

 

 Úkol:  - vypracovat úlohy do sešitu: uč. str.29/cv. 1 – 7: DOBROVOLNÝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemie  

Deriváty uhlovodíků, halogenderiváty 

1) Projdi si prezentaci na stránkách školy. Už jsme to dělali ve škole, je to opakování, ale budeme na to 

v příštích týdnech navazovat. 

2) Pojmenuj následující sloučeniny. (Názvy mi pošli.) 

 

 

 

Přírodopis  

Činnost ledovců  

učebnice strana 72 až 73  

Odpověz na otázky. Využij učebnici nebo internet. (Pošli mi odpovědi.) 

1. Jaké jsou dva druhy ledovců? 

2. Jak vznikají ledovce? 

3. Vyber mezi pojmy ty, které vznikly činností horského ledovce, a vysvětli je: 

KAR, MEANDR, MORÉNA, DUNA, PLESO, KAŇON, KRA 

4. Který z pevninských ledovců je největší? Jaká je jeho mocnost? 

5. Proč se říká: „Je to jen špička ledovce.“? Souvisí to nějak s geologickým pojmem ledovec? Jak? 

6. I naše území bylo v minulosti pokryto pevninským ledovcem. Jaké jsou o tom důkazy? 

 

 

 

  



Zeměpis 

Zpracovatelský průmysl -  vyplň následující pracovní list 

Pošli mi tajenku ze cv. 4. - kulova@zsvacov.cz    
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Anglický jazyk 

Milí deváťáci, 

nemám od vás téměř žádné zprávy o tom, jak vám jde školní práce, a nevím, jak zvládáte zadané úkoly. 

Přišlo mi jich opravdu málo. Prosím napravte to. Měla bych ráda zpětnou vazbu o tom, zda a jak vám jde 

angličtina. 

Úkoly mi prosím posílejte vždy nejdéle do pátku. Děkuji. 

Úkoly na další týden: 

Učit se slovíčka Unit 5 

Workbook str. 45/ celá 

Procvičte si poslech – bude na stránkách školy „Interview with a swimmer“. Poslechněte si ho a vypracujte 

pracovní list. Hotový pracovní list mi vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na email: fridrichova@zsvacov.cz 

Pracovní list: 
Preparation 
Do this exercise before you listen. Write a number (1-5) to put these activities in the normal order in the 
day. 
…………. Get dressed and have breakfast. 

…………. Have classes and lunch. 

…………. Have dinner and watch TV. 

…………. Wake up and have a shower. 

…………. Go to bed. 

1. Check your understanding: true or false 

Do this exercise while you listen. Circle True or False for these sentences. 

1. Dan gets up early. True False 

2. He has a small breakfast. True False 

3. He’s a student. True False 

4. Dan has lunch at home. True False 

5. He goes swimming after classes. True False 

6. Dan watches TV and goes on the internet before bed. True False 

2. Check your understanding: gap fill 

Do this exercise while you listen. Fill the gaps with an activity from the box to complete Dan’s diary. 

get up -  go to university - meet friends - have lunch - have breakfast - have dinner - go swimming 

1. 5 a.m. _____________________________________________ 

2. 6 a.m. _____________________________________________ 

3. 8 a.m. _____________________________________________ 

4. 11 a.m. _____________________________________________ 

5. 2 p.m. _____________________________________________ 

6. 5 p.m. _____________________________________________ 

7. 7 p.m. _____________________________________________ 
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Answer the questions 

What’s your daily routine like? 

What time do you get up? 

What time do you start and finish school? 

Do you do any activities after school? What do you do? 

What time do you go to bed? 

 

Udělejte si Online test – opakování Present perfect 

Učebnice str. 52/ Past simple – zopakujte si tvoření minulého času, který budeme potřebovat k další 

gramatice 

Učebnice str. 52/cv. 1, 2 do sešitu – vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na email 

Pracovní sešit str. 46/ cv. 1, 2 

Děkuji za spolupráci a trpělivost. Přeji mnoho sil a chuti do další školní práce a do angličtiny. :-) 

 

 


