
Učivo pro 9. ročník: 16. – 20. 11. 2020   

Milí deváťáci,  

zasílám učivo na další týden. Přehled videokonferencí najdete na stránkách školy (v úterý 

17.11. videokonference nebudou – státní svátek), pozor změna při přihlašování: odkaz na 

videokonferenci přes jméno učitele daného předmětu. V případě potíží, mě i ostatní vyučující 

kontaktujte přes Školu online nebo e-mail.   

                                                                                                                                Jana Krbková 

Matematika:  

Přijímačky v pohodě – Matematika: Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny: úlohy 

k procvičení: str. 15/cv. 18; str. 16/cv. 19-22; Jednotky délky, obsahu, objemu: str. 18 – 19; 

(úkoly, co jsme nestihli vyřešit, zkontrolovat minulý týden; všichni je budete mít hotové); 

přidávám: str. 20 – 22 

 (zkontrolujeme při videokonferenci v pondělí 16.11. a ve čtvrtek 19.11.) 

Rozklad mnohočlenů na součin: VYTÝKÁNÍM 

(vysvětlím a vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 16.11.) 

 



Fyzika:  

- učebnice: str. 26-28: Účinnost: přečíst a přepsat tyto poznámky do sešitu: 

Účinnost: 

= fyzikální veličina, která vyjadřuje, jaká část energie dodané nějakému zařízení se přemění 

na vykonanou práci 

- každé zařízení potřebuje nějakou energii na svůj chod – vždy je energie, kterou musíme 

nějakému zařízení dodat větší než práce, kterou dané zařízení vykoná 

- výpočet: 𝜂 = 
𝑃2

𝑃1
  

(𝜼 = účinnost (éta: řecké písmeno); P2 = výkon, tj. práce kterou vykoná zařízení za jednotku 

času; P1 = příkon, tj. energie dodaná do zařízení za jednotku času) 

- účinnost je vždy menší než 1 (než 100%) – vyjadřuje se v % 

 

Úkoly:  

1. učebnice: Fyzika 5: str. 27 – podívat se na tabulku ukazující orientační hodnoty účinnosti 

některých zařízení 

2. Př.: Jaký výkon má elektromotor mixéru, jestliže na štítku má vyznačen příkon 250 W a 

má-li účinnost 95 %? 

Příklad vypočítej do sešitu fyziky, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz             

do pátku 20.11.! 
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Český jazyk 

Videokonference z ČJ proběhnou ve středu od 12:00 a ve čtvrtek od 10:00 
připravte si na ně: pracovní sešit (OPČ 1 a 2), Přijímačky, učebnici ČJ, sešit mluvnice, psací potřeby 
       (ve čtvrtek ještě dějepis) 
 
Mluvnice:  

Zapiš si do sešitu mluvnice: 

kmen přítomný = část, která zůstane po oddělení koncovky od přítomného tvaru                                         

   (nes-e, maž-e, tiskn-e, kupuj-e, sáz-í, děl-á)    

z kmene přítomného se tvoří: 

✓ přítomné tvary oznamovacího způsobu u sloves nedokonavých (děl-ám) 

✓ přítomné tvary oznam. způsobu u sloves dokonavých s významem budoucím (uděl-ám) 

✓ tvary rozkazovacího způsobu (děl-ej) 

✓ přechodník přítomný (děl-aje) 

kmen minulý = část, která zůstane po oddělení -l od příčestí činného                                                                     

   (nes-l, maza-l, tisk-l, sáze-l, děla-l)       

z kmene minulého se tvoří: 

✓ příčestí činné (děla-l) 

✓ příčestí trpné (děl-án) 

✓ přechodník minulý (uděla-v) 

 

• uč. str. 61 / cv. 1, 2    projdeme 

• uč. str. 62 / cv. 3  při videokonferenci 

 

• Zopakuj si učivo o slovesných třídách a vzorech, o slovesném vidu 

uč. str. 63 / cv. 1 a (dokončení z minulého týdne) + 1b   projdeme 

uč. str. 63 / cv. 2      při videokonferenci 

 

• udělej online test (doporučuji až po středeční hodině) – ověříš si znalost slovesných tříd a 

vzorů 

online test splň do pátku 20. 11., pracuj pečlivě, test bude hodnocen 

https://forms.gle/3ChYxRQnNay3sYmC8 

 

 

• !!! Přijímačky: do středy prostuduj shrnutí nové kapitoly SKLADBA (str. 32, 33, 34), připrav si 

případné dotazy 

• vypracuj dopředu str. 35 a 36 - pošli foto na email do 18. 11. 

 

• OPČ 1 str. 34 / cv. 32, 33 – doplň vhodná písmena – kontrola ve čtvrtek 

https://forms.gle/3ChYxRQnNay3sYmC8


Před hodinou ve čtvrtek: Podtrhni v textu všechny tvary sloves 

Když mě maminka vypravovala v září do první třídy, kladla mi na srdce, abych se při přecházení 

rozhlédl nejdříve vlevo a pak vpravo a teprve pak abych přešel. Žili jsme na samotě v lese a na cestu 

do školy jsem dostával pokyny, jaké by městské děti nikdy neslyšely, jako že teď v září začíná říje, ale 

neboj se, jeleni vycházejí až navečer. Ale kdybych přece jenom na nějakého narazil, ať si stoupnu za 

strom, nebo si raději vylezu na metr dříví u cesty. Na jaře mi pak bylo nakázáno, že kdybych viděl 

maličká prasátka bez mámy, ať mě ani nenapadne se k nim hrnout a hladit je. Že stará se někde o 

kousek válí v bahně, a jak by prasátka vykřikla, nechala by válení a mě by zrychtovala. 

při konferenci budeme určovat mluvnické kategorie sloves: 

Sloveso Osoba Číslo Způsob Čas Rod Vid Třída a vzor 

        

 

Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy  

• Erich Maria Remarque – zjisti na internetu a zapiš informace do sešitu literatury: 

- vlastní jméno -__________________________________ 

- _________________ spisovatel, patří k tzv. ________________ generaci 

dílo: Na _____________ frontě ________ - napiš stručný obsah díla a zjisti zajímavost ke  

stejnojmennému filmu   pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 20. 11. 

 

Sloh: 

Druhy popisů: popisy z nabídky roztřiď 

návod na používání telefonu popis pokoje   recept v kuchařské knize       pravidla pro vybíjenou 

    popis oblíbené hračky   popis činností na letním táboře               popis náměstí 

vnější charakteristika    popis obrazu      výroba krmítka            mytí nádobí 

Popis statický Popis dynamický 
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Dějepis 

Československo v období první republiky (uč. str. 41 – 46) – vysvětli pojmy 

- přídělový systém = 

- měnová reforma (+ kdy k ní došlo, kdo byl jejím tvůrcem) = 

- sudetští Němci = 

- Malá dohoda (mezi kým, společný cíl) = 

- noví spojenci ČSR =  

- SdP (+ kdo stál v čele) = 

- důvody, proč Hitler chtěl obsadit ČSR: 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

- karlovarské požadavky = 

- politika usmiřování = 

- mnichovská dohoda: (jaké státy se účastnily)   ( kdo podepsal dohodu) 

✓ ___________________     ________________________ 

✓ ___________________     ________________________ 

✓ ___________________     ________________________ 

✓ ___________________     ________________________ 

- mnichovská dohoda: (kdy byla podepsána, obsah dohody) 

 

vyplněný pracovní list odešli nejpozději v pátek 20. 11. na email spejzlova@zsvacov.cz 

(kontrolu uděláme další týden při videokonferenci) 
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NĚMECKÝ JAZYK 

  EINHEIT 4 – Meine Woche 

Videokonference v pátek 20. 11. od 12:00 

● učebnice 

str. 40 / cv. 10 – Poslouchej, co dělají žáci ve škole a říkej, o které předměty se jedná. 

str. 40/ cv. 11 – Poslouchej a doplň, cvičení napiš do školního sešitu 

Při páteční videokonferenci zkontrolujeme! 

Poslechy najdeš na stránkách školy. 

● pracovní sešit 

str. 40/ cv. 12 – Které školní předměty a školní potřeby jsou zde ukryty? 

● doplň křížovku – piš řadové číslovky     Při páteční videokonferenci zkontrolujeme! 

 

 

ZEMĚPIS 9. TŘÍDA  

EVROPSKÁ UNIE 

Prohlédni si prezentaci na stránkách školy a pracuj podle 

instrukcí. 

Sešit bude kontrolován, až se vrátíme do školy. 



Přírodopis  

Zemětřesení 

V učebnici si projdi strany 44 až 47. 

Vypracuj následující úlohy: (vše si projdeme na videokonferenci) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chemie  

Neutralizace, soli 

Na stránkách školy je připravena prezentace na téma názvosloví solí. Podívej se na ni, 

mohla by ti pomoci překonat nejistotu ve správném tvoření vzorců a názvů solí.  

Vypracuj následující úlohu: PRÁCI MI POŠLI! - bude hodnocena známkou. 

Napiš rovnici neutralizace, kterou vznikla daná sůl. 

• Vzor: chlorečnan hlinitý – kyselina chlorečná + hydroxid hlinitý 

3 𝐻𝐶𝑙𝑂3   +  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 → 3 𝐻2𝑂 + 𝐴𝑙(𝐶𝑙𝑂3)3 

• síran sodný 

 

• bromid draselný 

 

• uhličitan vápenatý 

 

• dusičnan stříbrný 

 

• manganistan draselný 

 

• sulfid zinečnatý 

 



Anglický jazyk 

Milí deváťáci, 

čekají nás v týdnu dvě videokonference (středa, pátek), proto opět prosím pozorně čtěte, co si na kdy 

připravit. 

Začínáme novou lekci: Unit 2 

Opište si/nalepte si do slovníčku slovíčka Unit 2 (učebnice str.91) (viz níže) a postupně se je učte. 

Učebnice 

str.18/cv.1 – přečtěte si kvíz, odpovězte podle sebe na otázky, spočítejte si body a přečtěte si  
                       výsledek, jak jste ohleduplní k přírodě a k životnímu prostředí 
                  (otázku Have you ever….? překládejte „Už jsi někdy….?“) 
                     - pracujte se slovníčkem 
 

str.19/cv.4 – do školního sešitu přiřaďte otázky ke správným popiskům 

str.19/cv.5 – do školního sešitu vytvořte seznam, co dělat/nedělat při ochraně život. prostředí 

                     - do každého sloupečku vymyslete 4 údaje 

→zkontrolujeme při videokonferenci ve středu 

 

Pracovní sešit (všichni máte na emailu naskenované stránky – vytiskněte si je!!!) 

str.16/cv.1,2,3 

→zkontrolujeme při videokonferenci v pátek 

 

 



    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


