
Učivo pro 9. ročník: 19. – 23. 10. 2020   

Milí deváťáci,  

zasílám domácí přípravu na další týden. V tomto týdnu budete mít 8 videokonferencí (viz. 

tabulka na stránkách školy), připomínám účast je povinná (pokud nebudete přítomni, vaši 

neúčast musí omluvit rodiče). V případě nejasností mě i příslušné vyučující kontaktujte 

prostřednictvím Škola online nebo e-mailu. Můj e-mail:  krbkova@zsvacov.cz.  

Matematika:  

Přijímačky v pohodě – Matematika: Úlohy k procvičení: celá čísla, zlomky, mocniny, 

odmocniny: str. 13/ cv. 10, 11 dodělat, kdo ještě nemá vypočítané; str. 14/cv. 12-16;           

str. 15/cv. 17,18 (zkontrolujeme při videokonferenci) 

Násobení mnohočlenu mnohočlenem: 

 

Úkoly: pracovní list si vytiskni a nalep do sešitu nebo pokud tuto možnost nemáš přepiš do 

sešitu matematiky: (zkontrolujeme při videokonferenci) 
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Videokonference: pondělí 19.10. od 13:00 do 13:45 a čtvrtek 22.10. od 12:00 do 12:45 

připravte si na ně: pracovní sešit – Přijímačky v pohodě M, psací potřeby a pracovní list: 

Násobení mnohočlenu mnohočlenem.  



Fyzika:  

- poznámky si vytiskni a nalep nebo pokud tuto možnost nemáš přepiš do sešitu: 

Výkon: 
- výkon je určen vykonanou prací za jednotku času 
- výkon (P) vypočítáme jako podíl vykonané práce (W; W = F . s nebo W = m.g.h; h=s) a času (t),         

za který byla tato práce vykonána: P = 
𝑾

𝒕
  

- jednotkou výkonu je watt (W)+ schéma převodů: 

                                                
Řešení příkladů z minulého týdne:  
uč. str. 17/cv.1: P = 1250W; cv.2:  P = 1600W; cv.3: P = 150W; cv.4: P = 12W.  
 
Vypracuj tyto úkoly buď pomocí učebnice nebo internetu a řešení mi pošli!  
 

 



Přírodopis  

Desky v pohybu 

Projdi si informace v učebnici str. 40 až 43 

Odpověz na následující otázky: 

• Proč se pohybují litosférické desky? 

• Jakými směry se vzájemně mohou desky pohybovat? 

• Co je to šelf? 

• Co se nachází uprostřed oceánů a jak to vzniká? 

• Co je subdukční zóna? 

Na následujícím obrázku je rozmístění jednotlivých litosférických desek, všimni si 

souvislosti s rozmístěním činných sopek      a hlavních ohnisek zemětřesení      . 

 

O všech těchto věcech budeme diskutovat v pátek při videokonferenci, tak ať jsi na to 

náležitě připravený/-á. Kdo bude v pátek připojen a bude aktivně pracovat, nemusí nic 

posílat. 

 

 

 

 



Chemie  

Názvosloví kyslíkatých kyselin 

Na stránkách školy je prezentace, kde si připomeneš, jak se tvoří vzorec kyslíkatých kyselin. 

Na konci prezentace jsou i příklady k procvičení. 

 

Schéma:  

Kyselina sírová  

 

1 + 6 = 7, 7 nejde dělit 2, proto jsou dva vodíky – pak 2 + 6 = 8, 8 : 2 = 4 

 

Procvič si tvorbu vzorců kyselin: 

Pozor! Některé kyseliny jsou bezkyslíkaté. 

 

Pošli mi výsledky svého snažení. 

 

 

 

H2SO4 

+ 

H+ISIVO-II
 

: 



Anglický jazyk  

Milí deváťáci, 

prosím pozorně čtěte, co a kdy máte udělat a co si na kdy připravit. Děkuji. 😊 

První videokonference proběhne v pondělí 19.10. v 11,00 hod. Připravte si všechny věci na AJ 

(učebnice, prac. sešit, slovníček, gramatika, školní sešit). Zkontrolujeme úkoly z minulého týdne 

(workbook str.8-9).  

Domácí příprava po první videokonferenci: 

Opakovat sloveso SHOULD (probereme v PO při videokonferenci) 

Pracovní sešit str. 10/cv. 1, 2 → zkontrolujeme v PÁTEK 23.10. při další videokonferenci 

Učebnice str. 12/cv.3 – do školního sešitu – dát rady podle textu 

                                                                            -vždy 3 věty (rady) k obrázku/situaci 

                                             → zkontrolujeme v PÁTEK 23.10. při další videokonferenci 

Opakovat slovíčka Unit 1 

 

Druhá videokonference proběhne v pátek 23.10. v 11,00 hod. Připravte si všechny věci na AJ a 

vypracované úkoly (viz žlutě vyznačené výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 

Videokonference z ČJ  proběhnou v úterý od 10:00 a ve čtvrtek od 9:00 
připravte si na ně: pracovní sešit (OPČ 1), Přijímačky, sešit mluvnice (DÚ z minulého týdne), psací 
potřeby 
 
Mluvnice:  

• !!! Přijímačky: vypracuj samostatně do str. 19  

(kontrolu uděláme při videokonferencích, v úterý str.16 a 17, ve čtvrtek 18 a 19,  

OTÁZKY MUSÍ BÝT ZODPOVĚZENÉ PŘED KONÁNÍM VIDEOKONFERENCE)!!! 

 

• OPČ 1 str. 31, 32 (kontrola při videokonferencích: v úterý str. 31, ve čtvrtek str. 32) 

• kontrola DÚ z minulého týdne - v úterý (morfematický a slovotvorný rozbor slov) 

(u slov: výbava, světlo, zpětný, bezzátkový, včetně) 

Literatura: 

• četba vlastní knihy, zápis 1. knihy do čtenářského deníku 

 

• zapiš do sešitu literatury:  

Literatura na přelomu 19. a 20. století 

Anarchističtí buřiči („básníci života a vzdoru“) 

- ovlivněni myšlenkami: 

✓ ANARCHISMU (úsilí o neomezenou svobodu člověka a odmítání autority státu) 

✓ ANTIMILITARISMU (odmítání války) 

✓ VITALISMU (oslava života a přírody) 

 

- propagovali přirozenou lásku 

- někteří součástí hnutí Omladina 

- vedli tulácký život a bohémský přístup k životu 

- setkávali se ve vile na Olšanech 

- patří sem:  

Viktor Dyk    Karel Toman 

František Gellner   Stanislav Kostka Neumann   

Fráňa Šrámek     Petr Bezruč 

Sloh: 

Nedostatky v mluveném projevu 

učebnice str. 145 – text A – vypiš do slohového sešitu nespisovné tvary a nahraď je spisovnými – práci 

vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz – nejpozději do pátku 23. 10. 
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Dějepis 

Fašismus v Itálii – pracuj s učebnicí (str. 26 – 28) a vyřeš křížovku: 

1. fašismus popírá ____ lidí:             __    __    V __   __   __ T 

2. přehnané vlastenectví:                  N  __   __      __ __ __  __  __  __  __  __  __ S 

3. privilegovaná vrstva:        __    __  I  __  A 

4. závislé území patřící nějakému státu:    __ __   __      O __ __ E 

5. zakladatel fašismu:  __ U __  S   __    __ I __ __ 

6. česky DUCE:   __    __   __ C __  

7. druh extremismu:  __  __ A __  __ __ O __   __ 

8. 1935 – válka s _____:             E  __  __ O   __   __  __ 

9. politický systém:  __   __      __  I  __ __  __ S 

10. Franco se stal _______ :      D  __   __    __  Á __  __  __  __ M 

11. stát, kde vznikl fašismus:     __   __      __  L  __  __ 

 

Vysvětli pojem z tajenky ____________________________________________ 

Vypiš znaky fašismu (do sešitu dějepisu) – vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do 

pátku 23. 10. 
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NĚMECKÝ JAZYK  

  EINHEIT 4 – Meine Woche 

● Na tento týden jste měli umět slovíčka 1. sloupec – 4. okruh 

                      Všichni povinně vypracují ONLINE KVÍZ (do středy 21. 10.) 

https://forms.gle/vySmSkHDmvex4Ho3A 

(správné odpovědi jsem nezadávala-výsledky vám sdělím při středeční videokonferenci) 

● učebnice  

str. 38/ cv. 6a) – přečíst text a přeložit 

 cv. 6b) – richtig/ falsch 

 

● do školního sešitu 

- opsat z učebnice str. 38 – Grammatik  (časování slovesa können) 

 + napsat si jednu příkladovou větu 

 

ZEMĚPIS 

CO JE CHUDOBA A CO S NÍ SOUVISÍ? 

Zhlédni následující video o jedné z nejchudších zemí na světě. 

https://www.youtube.com/watch?v=_3VIPLFvCwI 

JSEM Z BANGLADÉŠE 

● do školního sešitu – po zhlédnutí videa, písemně splň následující úkoly 

Najdi si tento stát také v atlase! 

1. Světadíl (kde se nachází Bangladéš): 

2. Počet obyvatel: 

3. Hlavní město: 

4. Hlavní příčiny chudoby: 

5. Popiš slum: 

6. Průměrný měsíční příjem rodiny ze slumu: 

 

!!VŠE PEČLIVĚ VYPRACOVÁVEJ – SEŠITY BUDOU KONTROLOVÁNY A HODNOCENY! 

https://forms.gle/vySmSkHDmvex4Ho3A
https://www.youtube.com/watch?v=_3VIPLFvCwI

