
Učivo pro 9. ročník: 19. – 23. 4. 2021 😊 

Matematika___________________________________________________________________________________ 

Objem jehlanu (vyřešíme při videokonferenci v pondělí 19.4. a v úterý 20.4.) 

- vzorec:            V = 
𝟏

𝟑
 . Sp . v                          (Sp = obsah podstavy, v = výška jehlanu) 

Úkoly:  

1. Vypočítej objem pravidelného trojbokého jehlanu, jehož výška je 5 cm a podstavná hrana 
má délku 4 cm. 

2. Vypočítej objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, který má velikost podstavné hrany        
a = 12 cm a výšku v = 11 cm. 

3. Vypočítej objem jehlanu, jehož podstavou je obdélník s rozměry 5 cm a 11 cm a výška        
v = 10 cm. 

4. Vypočítej objem jehlanu, který má obdélníkovou podstavu s rozměry 15 cm a 18 cm a 
délku boční hrany h = 25 cm.  

 

Kužel – základní pojmy (vyřešíme při videokonferenci ve čtvrtek 22.4.) 

- příklady: dopravní kužel, střechy zámeckých věží, kornout od zmrzliny atd. 
- kužel vznikne rotací pravoúhlého trojúhelníku kolem jedné z jeho odvěsen 
- popis kuželu: podstava – KRUH 
 

 

Úkoly: 

1. Vypočítej výšku kuželu s poloměrem podstavy 3 cm a stranou délky 7 cm. 

2. Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 12 cm a 5 cm rotuje kolem jedné z odvěsen. Urči výšku, 
stranu a poloměr kuželu. Uvažuj obě možnosti. 

3. Rotační kužel má průměr 16 cm a výšku 9 cm. Vypočítej délku strany.  

r - poloměr 



Úkoly: Přijímačky v pohodě – Matematika: str. 65/ cv. 25, 26 (Jehlan) 
 
Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 23.4.! Bude 
hodnoceno známkou! 

 
+ vypracuj:  TEST 5 – str. 98 – 103 (pro zájemce videokonference ve středu 21.4. od 9:00, 
společná kontrola a vysvětlení příkladů z testu) 
 
 

Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

- tyto poznámky si přepiš nebo vlep 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 
 

 Úkoly: (vyřešíme při videokonferenci ve čtvrtek 22.4.) 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Chemie  

Lipidy (=tuky)  SVOU PRÁCI MI POŠLI 

Využij učebnici str. 76 a 76 a vypracuj následující úlohy: 

 

 

 

 
 

 



Přírodopis 

Horniny - opakování   

Odpověz na otázky. Odpovědi mi pošli. Tvá práce bude hodnocena známkou, proto vypracuj 

odpovědi samostatně (neopisuj internet ani odpovědi spolužáků). 

1) Jak dělíme horniny? Která z těchto skupin je nejhojnější? 

 

2) Popiš vznik hlubinných a výlevných vyvřelých hornin. 

 

3) Uveď příklady hlubinné a výlevné vyvřeliny. 

 

4) Vysvětli, jak vznikají usazené horniny. 

 

5) Uveď tři příklady usazených hornin. 

 

6) Existují hořlavé horniny? Pokud ano napiš příklad. 

 

7) Z jakých hornin mohou vznikat přeměněné horniny? Popiš proces metamorfózy. 

 

8) Uveď tři příklady přeměněných hornin. 

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

● Tento týden na vás čeká opakovací test na 6. okruh.      
Test pošli do pátku na můj mail. Test bude hodnocen! Děkuji. 

 

TEST – EINHEIT 6       NAME: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

Od průmyslu se dostáváme k další složce hospodářství a to je DOPRAVA. 

● Přečti si v učebnici text – str. 90. 

● Doplň do tabulky informace týkající se dopravy! (Využij slova z nápovědy). Pracovní list si 

vlep/ přepiš do sešitu.  

    DOPRAVA 

- slouží k přemísťování lidí, zboží, surovin a informací 
- úroveň dopravy závislá na hospodářské vyspělosti země 
- podle přepravy rozlišujeme: - nákladní (sekundér)    - osobní (terciér) 

 

 

NÁPOVĚDA: 

trajekt, tanker, telefon, letadlo, lokomotiva, kamion, dálnice, koridor, vzdušný prostor, 

světový oceán, řeky a jezera, kabel a radiový signál, přístav, družice, terminál, peron, 

nákladní dok, čerpací stanice, 130 km/hod., 800 km/hod., sekundy-minuty, 300 km/hod.,               

7 – 20 uzlů (asi 12 – 35 km/hod.), až 36 uzlů (asi 65 km/hod.) 

 

 

 

 

 

 

DRUH KOMUNIKACE PROSTŘEDEK ZAŘÍZENÍ RYCHLOST 

automobilová     

železniční   PERON  

letecká VZDUŠNÝ 

PROSTOR 

   

námořní   TANKER   

spoje KABEL A RADIOVÉ 

SIGNÁLY 

   

říční    7 – 20 UZLŮ 



Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Tento týden se zaměříme na čtení –READING. 

Úkoly pro samostatnou práci na tento týden: 

• učebnice str. 57 – The Oscars – Academy Awards . Přečtěte a přeložte.  

• PS – str.51 – Fascinating Facts about Hollywood. Přečtěte si článek a vypracujte cvičení pod textem. 

• Přepište si slovíčka z lekce 6. 

If you are interested in Hollywood and Los Angeles take a look at the video →Pokud se zajímáš o 

Hollywood a Los Angeles mrkni na video: 

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

We don´t need to fly to California because we can see everything on video😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Český jazyk____________________________________________________________________________________ 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek (sleduj rozvrh videokonferencí) 
 
připravte si na ně: OPČ 2, učebnici ČJ, sešit mluvnice  
       v úterý: kontrola úkolů z minulého týdne: samostatný úkol z ČJ  
                M. Viewegh 
             Proslov    
       ve čtvrtek:     sešit z dějepisu (Korejská válka) 
 
Mluvnice:  
 
Dobrovolně pro ty, kteří se připravují na přijímací zkoušky z ČJ  
na odkazu níže najdeš testová zadání, záznamové archy a klíč k testům 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-
obory-cesky-jazyk-a-literatura 
(pokud si nebudeš vědět s něčím rady, neváhej se na mě obrátit) 
 
zapiš si do sešitu mluvnice: (nebo vytiskni a vlep) 
Druhy vedlejších vět 
Podmětná:  vyjadřuje podmět věty řídící, ptáme se: Kdo? Co? (Jaká věc?) a větou řídící 
  Kdo lže, ten krade.  Kdo 1VV podmětná, 2 VH. 
  Nevědělo se, kdo to udělal? 1VH, kdo 2 VV podmětná. 
Předmětná:  vyjadřuje předmět věty řídící, ptáme se: pádovými otázkami (mimo 1. a 5. pádu), (u 4. 
  pádu Jakou věc?) a větou řídící 
  Nevěděl, co se stalo?  1VH, co 2VV předmětná? 
Přísudková:  vyjadřuje jmennou část přísudku věty řídící, věta řídící obsahuje sponové sloveso 
(být,   bývat, stát se, stávat se) 
  Nebyla taková, jakou ji chtěli mít. 1VH, jakou 2VV přísudková. 
Přívlastková:  vyjadřuje přívlastek věty řídící, ptáme se: Jaký? Který? Čí? a větou řídící 
  Domov je místo, kde se cítím vždycky dobře. 1VH, kde 2VV přívlastková. 
Doplňková:  vyjadřuje doplněk věty řídící, v řídící větě sloveso smyslového vnímání a předmět, 
  který je ve vedlejší větě podmětem 
  Pozoroval kočku, jak loví myš. 1VH, jak 2VV doplňková. 
Příslovečné: 
Místní:  ptáme se: Kde? Odkud? Kudy? Kam? a větou řídící 
  Nechoďte tam, kde by se vám mohlo něco stát.  1VH, kde 2 VV přísl. místní. 
Časová:  ptáme se: Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? a větou řídící 
  Paní učitelka mě vyvolala, když jsem nedával pozor.  1VH, když 2VVpřísl. časová. 
Způsobová: ptáme se: Jak? Jakým způsobem? a větou řídící 
  Udělal to, jak ho to naučil. 1VH, jak 2VV přísl. způsobová. 
Měrová: ptáme se: Jak moc? Kolik? a větou řídící 
  Utíkej, jako by ti hořelo za patami. 1VH, jako 2VV přísl. měrová. 
Příčinná: ptáme se: Proč? Z jakého důvodu? a větou řídící 
  Přišel pozdě, protože mu ujel autobus. 1VH, protože 2VV přísl. příčinná. 
Účelová: ptáme se: Za jakým účelem? a větou řídící 
  Utíkala ze všech sil, aby závod vyhrála. 1VH, aby 2VV přísl. účelová. 
Podmínková: ptáme se: Za jaké podmínky? a větou řídící 
  Pokud bude pěkně, pojedeme na výlet. Pokud 1VV přísl. podmínková, 2VH. 
Přípustková: ptáme se: I přes co? a větou řídící 
  Přestože jsem se moc snažil, neuspěl jsem. Přestože 1VV přísl. přípustková, 2VH. 
   

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
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společně projdeme při videokonferenci: 
OPČ 2 str. 23, 24 / cv. 3, 4 
uč. str. 105 / cv. 2, 3 
OPČ 2  str. 27 / cv. 13, 14 
 
 
v rámci opakování a procvičování učiva (Souvětí) splň online test do pátku 23. 4. 
odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy 
https://forms.gle/Fb4j1NscSxWKFimi7  test bude hodnocen 
 
 
Literatura: 
pravidelná četba vlastní knihy – kdo nesplnil, pošle na email název a autora 5. knihy, nezapomeň se 
inspirovat čítankovou četbou 
 
přečti si ukázku (Čítanka str. 82 – 85) a poté odpověz na otázky: 
 
Petr Jarchovský 
 
datum narození, místo: 
povolání: 
jakým spisovatelem se inspiroval: 
jméno režiséra, se kterým spolupracuje: 
napiš 3 filmová díla, ke kterým napsal scénář: 
 
 
název díla, ze kterého je ukázka: 
jak se jmenují rodiny, které v díle vystupují: 
kdo si ve filmu zahrál manžele z každé rodiny (vyhledej na internetu): 
 
 
 
podívej se na ukázku z filmu na: https://www.youtube.com/watch?v=XT3Q3upuQdc 
kdo v této scéně vystupuje: 
 
 
co je společného pro literární a filmovou ukázku: 
 
 
 
 
 
 
co ve filmové ukázce oproti literární (v čítance) chybělo: 
 
 
 
 

 

 

práci pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 23. 4. bude hodnocena 

https://forms.gle/Fb4j1NscSxWKFimi7
https://www.youtube.com/watch?v=XT3Q3upuQdc
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Dějepis__________________________________________________________________________________________ 

ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Korejská válka) 
 
2. fáze (uč. str. 101 - 102) 
 
1. V jakých letech probíhala 2. fáze studené války? 
 
2. Vylušti křížovku: 

 
1. sovětský diktátor 
2. představitel sovětské politiky uvolnění 
3. území mezi Středozemním, Mrtvým a 
Rudým mořem 
4. Německo bylo rozděleno na ________ 
 

TAJENKA: _________________ = (najdi a napiš informace k této oblasti) 
 
 
 
 
 
3. Zhlédni video a poté odpověz: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-suezska-krize-29-rijen-152072 
 
a) Proč došlo k Suezské krizi? 
 
b) Kdo nejvíce používal v 19. století průplav a proč? 
 
c) Co se stalo v roce 1952 v Egyptě? 
 
d) Kdo a kdy znárodnil Suezský průplav? 
 
e) Kde našly Francie a Velká Británie spojence? 
 
f) Odkdy dokdy trvala Suezská krize? 
 
g) Kdo odsoudil situaci v Suezu? 
 
h) Komu zůstaly poplatky za průjezd průplavem? 
 
 
4. V předchozím videu se zmiňují o maďarských událostech, o nich se více dozvíš z tohoto videa:  
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-
komunismu-151692 
Zapiš si stručné poznámky k této události: 
 
 
 
 
 
vyplněný pracovní list odešli do pátku 23. 4. na email spejzlova@zsvacov.cz – bude hodnocen 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-suezska-krize-29-rijen-152072
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu-151692
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu-151692
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IKT 

ÚKOL NA TÝDEN (ODEVZDAT DO 20. 4. 2021) 

• Pokračuj s minulým souborem 

• Máme z minulých hodin hotovo: vlastní pozadí a postavu, která po stisku klávesy mění 

kostým a skáče  

• AKTUÁLNÍ ÚKOL: vytvoř novou postavu, která bude jezdit zprava doleva (původní postava ji 

může přeskakovat) 

• nápovědu i minulá zadání najdeš případně v Moodle 

• prográmek pošlete na mail: admin@zsvacov.cz nebo sdílej přes scratch 


