
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 18. 5.  –  22. 5.  2020 

Český jazyk  

Mluvnice:  

 na stránkách https://vpohode.cz/cs/prihlaseni/ -  6. ostrý test 

výsledek  vyfoť a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

VSUVKA  

 slovní výraz nebo věta, která je do věty volně vložena 

 není do věty mluvnicky začleněna 

 souvisí významově s obsahem přerušené věty (doplnění, stanovisko mluvčího) 

  odděluje se čárkami, někdy pomlčkami a závorkami 

 

Radost z toho, to se ví, měl. 

Jednou na jaře, bylo to na její svátek, se odstěhovala. 

 

 jednoslovné výrazy (tuším, nemýlím-li se, myslím, řekl bych, prosím …) se čárkami obvykle 

neoddělují  

Věnujte mi (,) prosím (,) pozornost. 

 

 Podtrhni vsuvky, kde je vložená vedlejší věta, zapiš grafický zápis souvětí:  

(pokud si nemůžeš text vytisknout, stačí pouze vypsat vsuvky a napsat grafický zápis do sešitu 

mluvnice) – pošli na email spejzlova@zsvacov.cz 

1. Bylo to, zdá se mi, před pěti lety. 

2. Přání, o kterém se mi zdá, se často vyplní. 

3. Setkání s rodiči se koná – nemýlím-li se – už zítra. 

4. Schůzka, kterou jsem ti zapsala do žákovské knížky, je už pozítří. 

5. Bylo to tuším do konce třetí třetiny nerozhodně. 

6. Zápas, jejž hráli včera, dopadl podle očekávání. 

7. Nikdy, i když jsem mu pomáhal, nedosáhl lepších výsledků. 

8. Nůž, kterým se pořád krájí, nerezaví. 

9. Za hodinu, a to zdůrazňuji, se vrátím. 

10. Ve svém pokojíku (vůbec jsem se nedivila) chtěl být sám. 

11. Moje sestra Marie, která se vloni vdala, žije ve vedlejší vesnici. 

12. Člověk, promiňte mi to přirovnání, je jako stroj. 
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Dějepis 

Československo v letech 1945 - 1946 (učebnice str. 120 až 125) 

 

 vylušti křížovku, pojem z tajenky vysvětli (uveď konkrétní příklady) a pošli na email 

(spejzlova@zsvacov.cz) 

 

1.       E          

2.         V        

3.       I       É   

4.      R           

5.       O          

6.        D         

7.       M          

8.    V             

9.  O               

10.      N         D  

 

 

1. zákony prezidenta republiky, bylo jich téměř 150 

2. orgán správní a státní moci 

3. kdo mohl zůstat na území Československa 

4. muž, který byl odsouzen lidským soudem za válečné zločiny a popraven 

5. živelné vyhánění německy hovořících obyvatel z domovů 

6. co bylo zasaženo odchodem lidí ze země 

7. jaké návrhy převažovaly při jednání v Moskvě 

8. prezident v roce 1945 

9. v jakém slovenském městě byl vyhlášen vládní program 5. 4. 1945  

10. předseda komunistické strany, později prezident 
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Anglický jazyk 

Zdravím vás, deváťáci, 

děkuji těm, kdo plní a posílá zadané domácí úkoly. Ostatní to prosím napravte a nějaké úkoly mi pošlete, je to 

pro mě důležitá zpětná vazba. Děkuji. 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 57/ Text „The Oscars“ – pustit si poslech (na stránkách školy), přečíst a přeložit si text 

Učebnice str. 57/ cv.1 – ústně 

Pracovní sešit str. 51/cv.1 – přečíst, přeložit text 

                                                - určit, jestli věty pod textem jsou T x F 

                                              - pokud je věta False, podtrhněte v ní chybný údaj a nad něj napište správný 

Pracovní sešit str. 51/cv.2 – přiřadit správný rok k události 

Cvičení z Pracovního sešitu (cv.1 a 2)vyfoťte/ naskenujte a pošlete nejdéle do pátku na email: 

fridrichova@zsvacov.cz 

Procvičujte Tázací dovětky na internetu v odkazech: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006060501-tazaci-dovetky-test 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-question-tags-2-uroven/5028 

https://test-english.com/grammar-points/b1/question-tags/ 

Opakujte slovíčka Unit 5 

 

 

Německý jazyk 

● učebnice str. 71/ cv. 7  

řešení: in, in, getaucht, waren, Berlin, Senegal, San Francisco, in der, Polen, in der, Frankreich 

 

● na stránkách školy si projdi prezentaci – STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 

- udělej si zápis do sešitu 

 

● pokud nemáš splněné online kvízy z NJ (prozatím byly 4) – dodělej 
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Matematika 

Koule 

 - otáčením kruhu kolem jedné libovolné osy souměrnosti se ohraničí část prostoru, které říkáme koule 

- koule je množina všech bodů v prostoru, které mají od jejího středu S vzdálenost menší nebo rovnu poloměru 

r (r > 0) 

 

 

 

Úkoly: 

1. Vypočítej povrch koule, když: a) r = 3 cm; b) r = 8 cm; c) d = 12 cm; d) d = 7 cm. 

2. Vypočítej poloměr koule, která má povrch: a) S = 314 cm2; b) 804 dm2. 

3. Vypočítej objem koule, když: a) r = 9 cm; b) d = 5 cm 4 mm. 

4. Naběračka má tvar poloviny kulové plochy s poloměrem 50 mm. Jaký objem tekutiny se do ní vejde, bude-li 

naplněna až po okraj? 

5. Jakou hmotnost bude mít ocelová koule o poloměru 5 cm (hustota oceli je 7 800 
𝑘𝑔

𝑚3
)? 

6. Vodojem má tvar koule s půměrem 8 m. Kolik hektolitrů vody obsahuje? 

(návod: 1. – 4. úkol: dosazení do vzorců; pozor! u objemu r3 = r . r . r;  5. úkol: m = V . 𝜌) 

Výsledky 5. a 6. úkolu mi pošli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika 

- učebnice str. 63 – 66: přečíst kapitolu Planety 

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

 

Planety 

- planety se pohybují v gravitačním poli Slunce 

- dráhy planet kolem Slunce jsou eliptické, odlišují se jen málo od kružnic, k rovině ekliptiky mají různý sklon 

- planety vzdálenější obíhají menší rychlostí než planety Slunci bližší 

- kolem některých planet obíhají měsíce 

  

Úkoly:   Odpovědi na 4 otázky mi pošli! 

1. Které planety jsou pozorovatelné pouhým okem? 

2. Proč je Merkur obtížně pozorovatelný? 

3. Která planeta má na osvětlené straně nejvyšší teplotu? Proč? 

4. Mohou být při úplném zatmění Slunce vidět některé planety? 

5. Nakresli si schéma uspořádání planet ve sluneční soustavě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemie 

Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony) 

1. Vypracuj testík na odkazu: https://forms.gle/zAbDeU5VJqJUB1LJ6  

 

2. Označ pravdivá tvrzení, nepravdivá tvrzení oprav:   pošli mi svou práci 

 

 

https://forms.gle/zAbDeU5VJqJUB1LJ6


Přírodopis 

Přírodní zdroje   Svou práci mi pošli 

 

 

 



 

  



Zeměpis  

● Světové hospodářství – DOPRAVA  

posílám řešení pracovní listu: křížovka – tajenka: kontejner         Nejrychlejší vlak světa jezdí až 500 km/h     

 

 

 

 

 

 

 

● Vypracuj následující 2 cvičení! 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 


