
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 20. – 24. 4. 2020 

 

Připomínám  VIDEOKONFERENCE– PONDĚLÍ 20. 4.  od 13:00 

Těším se na Vaše nápady! 

 

Český jazyk 

Mluvnice:  

 na stránkách https://vpohode.cz/cs/prihlaseni/ - kliknout na  VYZKOUŠET  ZDARMA, 

zaregistrovat se (napsat svůj email a heslo), podruhé se budeš pouze přihlašovat (je 

tam napsáno: MÁM ÚČET A CHCI SE PŘIHLÁSIT) – Přijímačky z ČJ – otevře se okno 

s různými tématy (e-learningy), můžeš samostatně studovat učivo ČJ 

 

 KAŽDÝ si udělá 2. ostrý test (najdeš ho v dolní části, označeno 7. OSTRÉ TESTY) – na 

email mi pošli fotku stránky s výsledky tvého testu a uveď do zprávy, jak se ti dařilo 

test splnit, na které konkrétní problémy jsi narazil, co ti dělalo potíže 

Kdo, nesplnil 1. test, dělá oba dva!!! 

 

 OPČ 2 str. 28/cv. 16, 17 

 OPČ 2 str. 30 + 31/cv. 22 rozbor (grafický zápis souvětí) proveď do sešitu mluvnice a 

pošli  na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 na určování vedlejších vět a druhů souvětí si udělej ONLINE TEST, někteří se vrátí i 

k tomu z minulého týdne 

 

 

Literatura: 

 četba vlastní knihy – kdo nenapsal, pošle název a autora 5. knihy 

 Michal Viewegh– vyhledej si o něm informace na internetu a zapiš je do literárního 

sešitu: 

 kdy se narodil 

 jakou cenu získal a v jakém roce 

 co se mu stalo roku 2012 

 čím je zajímavé dílo Blogový román 

 které jeho prózy byly zfilmovány (mnohé jistě znáš, nebo zhlédni) 

 přečti si v Čítance str. 80 – Výchova dívek v Čechách – odpověz:  

 Jaký byl Doubkův vztah k učitelům?        

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

 

https://vpohode.cz/cs/prihlaseni/
mailto:spejzlova@zsvacov.cz
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Dějepis 

 zhlédni krátká videa, podle nich si udělej krátký zápis.  

 (Pokud nemáš možnost, přečti si, co se píše o těchto událostech v učebnici, a 

vypracuj krátké výpisky – str. 101 až 102, 104 až 105) 

2. fáze: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-suezska-krize-29-rijen-

152072 

3. fáze: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-

151357 

vypracované zápisy odešlete na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 

Německý jazyk 

Stále někdo nesplnil online test: https://forms.gle/XfHnh9WvxfyBAWdt8.  

Prosím napravte to! 

 

● učebnice - str. 69/ cv. 4 – Poslouchej a doplň! (Cvičení je v minulosti) 

Toto cvičení si napiš + přelož do školního sešitu a pošli mi ho do pátku ke kontrole!   

kulova@zsvacov.cz (poslech na stránkách školy) 

            str. 69/ cv. 5 – a) Poslouchej, přiřaď a tvoř věty, kde byli o prázdninách! 

               b) Odpovídej na otázky! 

       př. 1. Ich war in den Sommerferien in Kroatien.  

            2. Ich habe dort gebadet. Ich habe Pula besucht. 

            3. Ich habe dort Karten gespielt. 

            4. Ich war auch bei meiner Oma.  

 

● pracovní sešit - str. 73/ cv. 7 – Kdo, jak, co, kdy a kde? Doplň! 

 a) Přečti si příkladové věty! 

 b) a c) – podle příkladu pokračuj 

   

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-suezska-krize-29-rijen-152072
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-suezska-krize-29-rijen-152072
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-151357
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-151357
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Matematika 

Objem jehlanu 

- vzorec:            V = 
𝟏

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

Př.: Vypočítej objem pravidelného trojbokého jehlanu, jehož výška je 5 cm a podstavná 

hrana má délku 4 cm. 

Řešení: podstava – rovnostranný trojúhelník: všechny strany mají délku 4 cm, obsah 

trojúhelníku: Sp = 
𝑎 .  𝑣𝑎

2
 , za pomocí Pythagorovy věty vypočítám va : 42 = va

2 + 22 

 4cm        4 cm                                                                         va
2   = 16 - 4 

                                                               va = √12 
  4 cm                                                                                       va = 3,46 cm         
                4 cm                       

- dosazení do vzorce: V = 
1

3
 . Sp . v                                         V = 

1

3
 . 

4 .  3,46

2
  . 5 

     

                                   V = 
1

3
 . 

𝑎 .  𝑣𝑎

2
  . v                                 V = 11,53 cm3  

 

Úkoly: Výsledky úloh mi pošli! 

1. Vypočítej objem pravidelného čtyřbokého jehlanu (podstava = čtverec: Sp=a2), který má 
velikost podstavné hrany a = 12 cm a výšku v = 11 cm. 

2. Vypočítej objem jehlanu, jehož podstavou je obdélník s rozměry 5 cm a 11 cm (Sp= a.b) a 

výška v = 10 cm. 

3. Vypočítej objem jehlanu, který má obdélníkovou podstavu s rozměry 15 cm a 18 cm a 

délku boční hrany h = 25 cm. (návod: načrtni si jehlan s podstavou obdélníku, do obrázku 

vyznač úhlopříčku obdélníku a výšku jehlanu, vznikne pravoúhlý trojúhelník – odvěsny: v=? a 

1/2úhl.=?, přepona: h=25cm; 1) vypočítej za pomocí Pythagorovy věty celou úhlopříčku, pak 

ji vyděl 2, dostaneš její polovinu; 2) vypočítej za pomocí Pythagorovy věty výšku jehlanu: 

znáš h a 1/2úhlopříčky; 3) všechny údaje dosaď do vzorce a vypočítej objem) 

4. Vypočítej objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, který má podstavnou hranu a = 9 cm a 

jeho boční stěna svírá s podstavou úhel 57°. (návod: načrtni si jehlan s podstavou čtverce, 

spusť výšku, patu výšky spoj s polovinou boční hrany čtverce vpravo, vznikne pravoúhlý 

trojúhelník – v, 1/2a,va(výška v boční stěně); výšku jehlanu vypočítej za pomocí 

goniometrické funkce tangens: tg 57° = 
𝑣

4,5
 , dosaď do vzorce a vypočítej objem) 

- na uvedené adrese nadále vybírat z nabídky testů a připravovat se na přijímací zkoušky: 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-     
matematika 
  

va   

va 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-%20%20%20%20%20matematika
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-%20%20%20%20%20matematika


Fyzika 
 
- učebnice str. 30 - 35, přečíst kapitoly – Tón a jeho výška, barva zvuku a Hlasitost zvuku, hluk 

a ochrana před ním   

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

 

Tón a jeho výška, barva zvuku 

- každý člověk vnímá zvuk kolem sebe jinak, měřením bylo zjištěno, že lidé vnímají zvuk, 

jehož frekvence je v rozmezí 16 – 20 000 Hz 

- zvuk vznikajícím pravidelným chvěním těles se nazývá tón, je to zvuk o stálé frekvenci 

- výška tónu je dána frekvencí zvuku 

- barva tónu je určena složením zvuků, tzv. vyšších harmonických frekvencí, které jsou 

celistvými násobky základní frekvence tónu 

 

Hlasitost zvuku, hluk a ochrana před ním 

- hlasitost zvuku, tj. síla zvuku, jak ho člověk vnímá 

- byla zavedena fyzikální veličina: hladina intenzity zvuku 

- jednotka: decibel (dB) 

- hluk je nežádoucí zvuk, který vyvolává nepříjemný sluchový vjem 

- ochrana před hlukem: odstranění nebo úprava kmitajících předmětů, zvuková izolace 

(zvukové bariéry, obaly atd.), chrániče sluchu (tampony, sluchátka), zvětšování vzdálenosti 

od zdroje hluku 

 

Úkol: vypracovat úlohy z učebnice do sešitu fyziky: str.32/1-4; str.35/1-7  Pošli mi odpovědi! 

 
 
  



Anglický jazyk 

Milí deváťáci, 

děkuji těm, co vypracovali a poslali ke kontrole poslechové cvičení a cvičení z učebnice. 

Bohužel vás ale nebylo mnoho. Kdo poslech nevypracoval, prosím napravte to. Podobné je 

to s online testem na Present perfect, zkuste si ho ještě udělat. 

Úkoly na příští týden: 

Pracovní sešit str. 46/ cv. 3,4 – Past simple 

Nová gramatika: Vlepit nebo přepsat do sešitu na gramatiku (nebo do školního) 

 

VYJÁDŘENÍ DĚJE V MINULOSTI POMOCÍ VAZBY "USED TO" 
 
Opakující se děj v minulosti lze vyjádřit vazbou "used to". 

Vazba "used to" se používá hlavně, chceme-li zdůraznit, že opakovanou činnost v minulosti 
již neděláme nebo naopak činnost, kterou jsme nedělávali, teď děláváme. 
Chceme tím zdůraznit kontrast. 

V češtině taková slovesa často mívají koncovku -val (dělával, chodíval, býval atd.) 

Za slovesem USED TO vždy následuje INFINITIV významového slovesa – tedy např. used to 
go, used to be, used to walk… 

Použití a tvoření vět s vazbou "used to" 
kladná věta 
Podmět + used to + významové sloveso v základním tvaru 
Příklad: 
I used to smoke. (Kdysi jsem kouřil.) 
I used to go fishing every weekend. (Chodíval jsem každý víkend na ryby.) 
 
záporná věta 
Podmět + didn't + use to + významové sloveso v základním tvaru 
Příklad: 
I didn't use to smoke. (Kdysi jsem nekouřil.) 
I didn't use to go fishing every weekend. (Nechodíval jsem každý víkend na ryby.) 
 
otázka 
Did + podmět + use to + významové sloveso v základním tvaru 
Příklad: 
Did you use to smoke? (Kouřil jsi?.) 
Did you use to go fishing every weekend? (Chodíval jsi každý víkend na ryby?) 
 
Příklad: 
I used to have long hair. (Now I have short hair.) 
Kdysi jsem měl dlouhé vlasy. (Teď mám krátké.) 

 

Učebnice str. 52/ pročíst vysvětlení USED TO 

Učebnice str. 53/ cv. 3 do sešitu – napsat věty, jak to bývalo dříve. Viz příklad: My hair is 

brown now. --> My hair used to be brown. (Mé vlasy bývaly hnědé.) 



!!! Vždy si najděte významové sloveso a dejte ho do infinitivu (př. are --> be, is --> be, lives 

--> live) --> used to be, used to live 

Učebnice str. 53/cv. 4 do sešitu 

Učebnice str. 53/cv. 5 do sešitu o vás 5 pravdivých vět, jak to bývávalo / nebývávalo,když 

vám bylo 6 let 

Cvičení 3,4,5 vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na email: fridrichova@zsvacov.cz , abych 

viděla, zda jste novou látku pochopili. 

V případě nejasností mě kdykoliv kontaktujte. 

Opakujte si slovíčka Unit 5 

Přeji příjemný týden, mnoho sil do další práce a zdraví. 

 

Chemie 

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků, alkoholy 

1) Zopakuj si vlastnosti halogenderivátů v testíku na odkazu: 

https://forms.gle/QLHS3fn1TxNBLN7KA  

2) Projdi si prezentaci (Kyslíkaté deriváty, alkoholy) na stránkách školy – udělej si podle 

ní krátké zápisky (vše je i v učebnici na str. 54 až 58) 

3) Procvič si názvosloví alkoholů, přiřaď názvy ke sloučeninám: (Výsledky mi pošli.)

 

  

mailto:fridrichova@zsvacov.cz
https://forms.gle/QLHS3fn1TxNBLN7KA


Přírodopis  

Usazené horniny 

učebnice str. 76 až 79 – přečti si informace o usazených horninách, udělej si krátký zápis do 

sešitu (zaměř se na tučné výrazy). 

Znalosti si procvič v následujících cvičeních: Svoji práci mi pošli. 

 

 

 

 

 

 

 

 


