
Učivo pro 9. ročník: 15. – 19. 2. 2021   

 

Matematika___________________________________________________________________________________ 

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

v pondělí 15.2., v úterý 16.2. a ve čtvrtek 18.2.) 

1) Tabulky, diagramy, procenta – úlohy k procvičení: str. 32 – 34 

2) Algebraické výrazy, rovnice – dvojice neřešených a řešených příkladů: str. 36 - 37 

3) Algebraické výrazy, rovnice – úlohy k procvičení: 

Úlohy: str. 38 / cv. 1 - 4  

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 19.2.! Bude 

hodnoceno známkou! 

 + str. 39 – 41 popřípadě dál 

 

 

Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

Učebnice: Fyzika 5: str. 66-73: Vypařování, var, kapalnění: přečíst; přepsat nebo vlepit 

poznámky do sešitu fyziky: 

Vypařování = je přeměna kapaliny na plyn 
- probíhá za každé teploty pouze na povrchu kapaliny (pokud teplota nedosáhne teploty 
varu) 
- rychlost vypařování závisí na druhu kapaliny, velikosti jejího volného povrchu, teplotě 
kapaliny a odvodu vzniklých par 
- při vypařování se kapalina ochlazuje – přijímá teplo z okolí 
- páry některých látek tvoří se vzduchem výbušnou směs 
 
Var = je přeměna kapaliny na plyn podobně jako vypařování 
- probíhá v celém objemu kapaliny, ale pouze při teplotě varu 
- teplota varu závisí na tlaku, který působí na kapalinu 
- se vzrůstajícím tlakem se teplota varu zvyšuje a naopak 
 
Kapalnění (kondenzace) = je přeměna plynu na kapalinu 
- páru můžeme zkapalnit jejím stlačením nebo snížením její teploty 
- při kapalnění musí nejprve vzniknout z přehřáté páry sytá pára a až potom vznikne kapalina 
- při kapalnění se teplo uvolňuje do okolí 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 19.2.! Bude 

hodnoceno známkou! 

1. Doplň text: 

Var je změna skupenství ………………………… na ………………………. . Probíhá až při ………………….... .  

Var závisí na ………………… a na ………………… . Vypařování je změna skupenství ………………………..  

na …………………………. . Kapalina se vypařuje na svém ……………………… při ………………….. teplotě. 

Rychlost vypařování kapaliny závisí na …………………….., na obsahu ………………… kapaliny a na  

odstraňování par nad povrchem kapaliny. Při vypařování odebírá kapalina …………………. ze  

svého okolí. Kapalnění je změna skupenství z ……………………….. na …………………………….. .   

 

2. Proč uschne podlaha v místnosti s otevřenými okny a dveřmi dříve než v místnosti s okny a 

dveřmi zavřenými? 

 

3. Proč uschne prádlo pověšené na šňůře i v zimním počasí, když jsou teploty vzduchu velmi 

nízké? 

 

4. Může se voda vařit i při nižší teplotě než 100°C? 

 

 

Chemie  

Halogenderiváty, alkoholy 

Zopakuj si znalosti o halogenderivátech a alkoholech v testu na odkazu: 

https://forms.gle/z17QDKPKMe6QYFjH7  

Test budu částečně opravovat ručně až po odevzdání, (nezobrazí se ihned všechny body).  

Bude hodnocen známkou, tak si dej záležet. 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz
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Přírodopis  

Krasy (uč. str. 84 až 85) 

(vypracované úkoly mi pošli) 

 

1) Místo písmen doplň pojmy:  

I. JESKYNĚ 

II. PROPAST 

III. PROPADLÝ STROP JESKYNĚ 

IV. PODZEMNÍ ŘEKA 

V. STALAGNÁT 

VI. STALAGMIT 

VII. STALAKTIT 

2) Místo otazníku doplň, v jaké hornině nejčastěji krasové jevy vznikají. 

 

3) Kde se na území ČR vyskytují krasové oblasti? 

 

 

4) Slož chemickou rovnici rozpouštění vápence v krasech: vápenec reaguje s kyselinou 

uhličitou, vzniká ve vodě rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 

 

 

 



Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

Tento týden dokončíme EINHEIT 5.  

● pracovní sešit – Wiederholungstest 

str. 50 – Projdi si ještě jednou, co už umíš. 

str. 51/cv. 1 – Poslouchej, co je správně označ křížkem. 

str. 51/ cv. 2 – Doplň!  

str. 51/ cv. 3 – Doplňuješ rozkazy! 

str. 51/ cv. 4 – Co k sobě patří? 

str. 51/ cv. 5 – Překládej! 

str. 52/ cv. 6 – Přečti si text, co je správně a co je špatně? 

  Odpověz na 2 otázky. 

str. 52/ cv. 7 – Utvoř otázky k odpovědím! 

Opakovací test zkontrolujeme v pátek při videokonferenci. 

 

 

 

 

Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

● Do pátku vyplň online kvíz – Opakujeme náboženství, osídlení a ekonomické sektory. 

Bude hodnocen! 

https://forms.gle/sZ2osrA9Jwzt3HNJ9 
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Český jazyk____________________________________________________________________________________ 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 10:00 
připravte si na ně: OPČ 2, Přijímačky, učebnici ČJ, sešit mluvnice  
       v úterý navíc: sešit z literatury (kontrola názvů děl Karla Čapka, online test) 
       
       ve čtvrtek:   sešit z dějepisu (Domácí odboj + referáty) 
 
Mluvnice:  

prohlédni si prezentaci SAMOSTATNÝ VĚTNÝ ČLEN, OSAMOSTATNĚNÝ VĚTNÝ ČLEN, ELIPSA - najdeš 

ji na stránkách školy, podle ní si udělej zápis do sešitu mluvnice – PŘED ÚTERNÍ VIDEOKONFERENCÍ!!! 

při videokonferenci společně projdeme: 

uč.  str.  94 a 95 / výběr ze cvičení   (věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty) 

    

OPČ 2 str. 18 / cv. 44, 45   (funkce vět a větných ekvivalentů) 

 

OPČ 2 str. 19 a 20/ výběr ze cvičení   (oslovení, citoslovce, samostatný větný člen,  

       vsuvka, osamostatněný větný člen, elipsa) 

 

Přijímačky – splň TEST 4 (str. 90 – 97) a  před čtvrteční videokonferencí pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz vyplněný záznamový arch str. 146 a 147  

kontrolu uděláme při videokonferenci 

 

 

uč. str. 69 + 70 / cv. 5 b – přepiš krasopisně text, doplň vynechaná písmena,  

práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 19. 2. - bude hodnocena 

 

Literatura: 

pravidelná četba vlastní knihy a zápis 3. knihy do čtenářského deníku (nemusíš nic posílat, kontrolu 

zápisu udělám ve škole) 

vyber si další knihu a opět mi pošli její název a autora 

v úterý kontrola práce z týdne 1. – 5. 2. (připrav si sešit literatury – díla Karla Čapka) 

přečti si ukázku z knihy Ze života hmyzu (Čítanka str. 96 – 99) a splň krátký online test, odkaz najdeš 

níže nebo na stránkách školy 

https://forms.gle/8PrdDZ1SLhCWDZ1b9 

test splň do pátku 19. 2. - bude hodnocen 
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Dějepis__________________________________________________________________________________________ 

Zahraniční odboj (učebnice str. 81 - 84) 

Odpověz na otázky: 

1. Co bylo hlavním cílem zahraničního odboje? 

 

2. Odkdy Československo patřilo k západním Spojencům a co to pro nás znamenalo? 

 

3. Kde bojovali českoslovenští vojáci? 

 

4. Jakými úkoly byli parašutisté pověřováni? 

 

5. Kdy byl spáchán atentát a na kterého říšského protektora? 

 

6. Co je stanné právo? 

 

 

7. Kdo je vyobrazen na fotografiích? 

                                
8. Pusť si krátké video a zaznamenávej si důležité informace, které se týkaly atentátu: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-heydricha-27-kveten-150937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracovní list odešli nejpozději v pátek 19. 2. na email spejzlova@zsvacov.cz – bude hodnocen 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-heydricha-27-kveten-150937
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Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Deváťáci, 

přes prázdniny jste si měli přepsat slovíčka z nové lekce 4. Pokračujeme v procvičování a 

probírání času Present perfect - předpřítomného času. Nové oskenované listy PS lekce 4 

najdete opět v materiálech pro Vaši třídu. 

Sledujte rozvrh videokonferencí. 

Nová gramatika ( učebnice str. 40 -41). Prosím vylepte si do sešitu gramatiky. 

Present perfect and past simple – Předpřítomný čas a minulý čas prostý -rozdíl a použití 

• Předpřítomný čas (present perfect) použijeme, nevíme-li, kdy se něco stalo.  

• Minulý čas prostý (past simple) naopak použijeme, když víme, kdy se něco odehrálo. 

I´ve started piano lessons. (Present perfect). Nevíme, kdy přesně jsem zahájil lekce hry na 

klavír. Mám zahájeno. 

I started them last week. (Past simple). Zahájil jsem je – lekce hry na klavír – minulý týden. 

Zahájil jsem. Je zde uveden časový výraz – last week. 

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

Present perfect – since a for – výrazy pojící se s předpřítomný časem 

Since = OD - používáme, chceme-li vyjádřit, že něco začalo v minulosti a stále to trvá. 

Určujeme tím, kdy to v minulosti začalo. 

SINCE – např.1997, November, 6 o´clock. 

We have been friends since 1997. Jsme přátelé od roku 1997. 

I´ve been here since 6 o´clock. Jsem zde od 6 hodin.  

For použijeme, chceme-li vyjádřit, jak dlouho už něco trvá.  

FOR – 10 years, 4 weeks, 3 days. 

I have known my best friend for 10 years. Znám mého nejlepšího přítele už 10 let. 

She has been here for an hour. Ona je tady už 1 hodinu. 

Abychom zjistili, jak dlouho už něco trvá, použijeme How long + předpřítomný čas. 

How long have you lived in Oxford? Jak dlouho žiješ v Oxfordu? 

I´ve lived in Oxford for 5 years. Žiji v Oxfordu již 5 let.   

Úkoly: Vypracujte a neposílejte! Budeme kontrolovat společně. 

→ Projděte si znovu novou gramatiku v učebnici na straně 40 a zkuste vypracovat cvičení 1, 2, 
3. 
→ PS – str. 34/ přečtěte si článek FOREVER FRIENDS + vypracujte otázky pod textem. 


