
Učivo pro 9. ročník: 2. – 6. 11. 2020   

Milí deváťáci,  

zasílám domácí přípravu na další týden. V tomto týdnu budete mít 10 videokonferencí (viz. 

tabulka na stránkách školy), připomínám distanční výuka je povinná, odevzdávejte své práce 

v termínu a v případě potíží, nás učitele kontaktujte přes Školu online nebo e-mail. 

Matematika:  

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

odmocniny: str. 14/cv. 15, 16; str. 15/cv. 17,18; str. 16/cv. 19-22 + zopakovat převody 

jednotek délky obsahu a objemu: viz. str. 17 (zkontrolujeme při videokonferenci) 

Algebraické vzorce: 

 

Úkoly: Řeš do sešitu matematiky! (cv. vysvětlím a vyřešíme je společně při videokonferenci) 

 



 

5. Zapiš druhou mocninu dvojčlenu: 

 

6. Zapiš druhou mocninu dvojčlenu: 

 

7. Umocni dvojčlen: 

 

Videokonference M: 2.11, 3.11. a 5.11.2020 (ve čtvrtek si připravte i F) 



Fyzika:  

- učebnice: str. 18-19: Energie; str. 19-22: Mechanická energie: přečíst a přepsat tyto 

poznámky do sešitu: 

Energie: 

- konáním práce dochází ke změně energie (k jejímu zvýšení) 

- všechny druhy (formy) energie mají společnou vlastnost = úbytek jednoho druhu energie se 

projeví zvýšením jiného druhu energie 

- označení energie: E 

- základní jednotka: joule (J) 

Mechanická energie: 

= nejjednodušší forma energie 

- 2 druhy: 1) pohybová (kinetická) energie: Ek – tuto energii má každé pohybující se těleso; 

velikost pohybové energie závisí na hmotnosti pohybujícího se tělesa a jeho rychlosti 

                  2) polohová (potenciální) energie: Ep – tuto energii získá těleso při určité změně 

polohy, např. při změně výšky v gravitačním poli Země, stlačením nebo prodloužením pružiny 

apod.; má ji každé těleso zdvižené do určité výšky 

- velikost polohové energie: Ep = m.g.h  

 

 

Úkoly: (uděláme společně při čtvrteční videokonferenci) 

1) učebnice: str. 22/ ÚLOHY: 1-5 

2) učebnice: str. 23/ cv. 1 (výpočet polohové energie cv. 5 z předchozí str.)    



Český jazyk: 

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

• !!! Přijímačky: vypracuj samostatně str. 25 - 28 

(kontrolu uděláme při videokonferencích, v úterý str. 25 a 26, ve čtvrtek str. 27 a 28,  

OTÁZKY MUSÍ BÝT ZODPOVĚZENÉ PŘED KONÁNÍM VIDEOKONFERENCE)!!! 

 

• OPČ 1 str. 33 (kontrola při videokonferenci v úterý  

• uč. str. 26v/ cv. 1, 2 

• uč. str. 27 / cv. 1, 1  doporučuji vše psát do sešitu mluvnice, 

• uč. str. 28 / cv. 1, 2  kontrola ve čtvrtek 

 

Literatura: 

• četba vlastní knihy, vyber 2. knihu (pokus se ji najít ve své knihovničce) a pošli mi její název, 

autora, počet stran (pokud pokračuješ v četbě 1. knihy, také mě o tom informuj)  

 

• zapiš do sešitu literatury: 

Obrazná pojmenování: (podle prezentace, kterou najdeš na stránkách školy) 

znalost různých obrazných pojmenování ověř v online testu, který najdeš pod odkazem níže, nebo na 

stránkách školy, test splň do pátku 6. 11. 

https://forms.gle/3Dt1fSwxmYh1zJh36 

 

Sloh: 

1. Přečti si text a na vynechaná místa doplň přímou řeč. 

2. Vymysli název vypravování. 

3. Pokračuj ve vypravování (alespoň 10 vět). 

4. Sestav heslovitou osnovu. 

https://forms.gle/3Dt1fSwxmYh1zJh36


 

vše ze slohu vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději v pátek 6. 11. – práce může být 

hodnocena známkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Dějepis: 

Ve čtvrtek v rámci videokonference ČJ se zastavíme i u dějepisu (zkontrolujeme práce 

z minulých týdnů). Připrav si na ni proto také  sešit a učebnici z dějepisu . 

Nacismus v Německu – pracuj s učebnicí (str. 29 – 34) – doplň informace a vysvětli pojmy do sešitu 

Výmarská republika v letech  ________ - ________ 

krach na newyorské burze (Kdy? Proč k tomu došlo?) -  

pokusy o řešení krize: Anglie –  

             USA –  

dvě myšlenky nacismu:  

Mein Kampf (autor, zásadní body) 

NSDAP =  

antisemitismus = 

noc dlouhých nožů = 

gestapo = 

spojenci Německa 

anšlus = 

norimberské zákony = 

křišťálová noc  

 

 

vyfoť poznámky v sešitě a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 6. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


NĚMECKÝ JAZYK: 

  EINHEIT 4 – Meine Woche 

Videokonference v pátek 6. 11. od 12:00 

Procvičujeme sloveso KÖNNEN (umět, moci) 

● do školního sešitu odpověz na následující otázky, odpovídej celou větou                      

1. Kannst du Gitarre spielen?   6. Kannst du gut zeichnen? 

2. Kann deine Oma gut kochen?  7. Kannst du gut rechnen? 

3. Kann dein Vater Auto reparieren?  8. Kannst du Englisch sprechen? 

4. Kann dein Freund schnell laufen?  9. Kann deine Freundin Deutsch sprechen? 

5. Kannst du Basketball spielen?  10. Kann dein Opa Ski fahren? 

 

 

 

● pracovní sešit 

str. 39 / cv. 8 – a) Přečti si text a rozhodni richtig/falsch 

   b) Piš o své rodině, co kdo umí. 

str. 40 / cv. 9 – vypracujeme společně při videokonferenci 

  

 Toto cvičení vyfoť a pošli do pátku 6. 11.  na můj mail: 

kulova@zsvacov.cz Děkuji!  

Cvičení bude hodnoceno. Známka bude na  Školeonline. 

 

mailto:kulova@zsvacov.cz


ZEMĚPIS: 

Tento týden jsem pro vás připravila opakovací pracovní list – Rozdíly ve vyspělosti zemí, 

chudoba.  Pracovní list vytiskni a nalep si ho do svého sešitu.  

Do pátku 6. 11. 2020 vyplněný pracovní list pošli na můj mail kulova@zsvacov.cz. Děkuji! 

Kdo nemá možnost tisku, stačí napsat správné odpovědi!  

Komu se práce podaří, může získat jedničku. 😊 

 

 

 

 

 

 

Vyber 3 správná tvrzení! 

mailto:kulova@zsvacov.cz


Chemie  

Kyseliny 

Při pondělní videokonferenci si připomeneme, jak se tvoří názvosloví kyslíkatých a 

bezkyslíkatých kyselin. A začneme kapitolu Neutralizace, která bude hlavní náplní 

následujícího týdne. K tomu musíme zvládnout disociaci kyselin (viz níže). Názvosloví kyselin 

si připomeň v prezentaci na stránkách školy. 

Zopakuj si v následující úloze názvosloví kyselin:  

 

Disociace kyselin 

Všechny kyseliny se ve vodě rozkládají na ionty. Tomuto jevu se říká disociace. 

HBr   H + + Br - 

H2SiO3   2H + + SiO3 
2- 

 

(Toto cvičení mi pošli!) 

 

HMnO4 

H2O 

H2O 

bromid (bezkyslíkaté – koncovka -id) 

křemičitan (kyslíkaté – koncovka -an) 



Přírodopis  

Geologické děje 

Tento týden vás čeká videokonference v pondělí. Vysvětlíme si, co jsou geologické děje, jak 

se dělí a projevují. Pak již snadno vyřešíš následující úkoly: 

 

 

 

 

 

 



Následující text doplň a nalep nebo přepiš si ho do sešitu: Svou práci mi pošli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Milí deváťáci, 

někteří z vás mi neposlali úkol, který byl zadaný přes školuonline v pátek 23.10. (PS str. 11). 

Připomínám, že odevzdávání úkolů je povinné!  

Čekají nás dvě videokonference (středa a pátek), proto prosím pozorně čtěte, co si na kdy máte 

připravit. 

Na videokonferenci ve středu si připravte pracovní sešit str. 10-11, zopakujte si sloveso SHOULD, 

HAVE TO a vypracujte cvičení na SHOULD x SHOULDN’T (viz níže) – zkontrolujeme ve středu. 

should Xshouldn´t 

1)If it´s rainy you ____________take an umbrella. 

2)Tom   ____________eat so many lollipops. It´s bad for his teeth. 

3) a) __________ I drink hot tea if I have a sore throat? 

    b) Yes, you ___________ 

4) They have a test tomorrow. They __________go to the cinema . They __________stay at 

home and study! 

5) Children ___________eat  lots of vegetables but they  _________eat lots of sweets. 

6) I have a party tonight. What__________ I wear?  A dress or a pair of trousers? 

7) The doctor said: "You _________eat healthy food. You ____________eat fast food. 

You ___________watch so much TV. You ___________ walk 1 hour a day. 

You ________drink fruit juice and water. You ___________ drink wine or beer.“ 

 

 

Na videokonferenci v pátek si připravte pracovní sešit a v učebnici vypracujte: str.14/cv.1 – 
přečtěte si texty, přeložte si je a ve cv.2 odpovězte na otázky, odpovědi napište do školního sešitu – 
zkontrolujeme v pátek. 
 

Další domácí příprava: 

Učebnice str.15/cv.3 – poslech (na stránkách školy) – do školního sešitu 

                                       -přiřaďte věty 1-5 k výpovědím A-D, které uslyšíte v nahrávce (jeden  

                                        problém nebude zmiňován) 

Pracovní sešit str. 13/cv.3 

Opakovat slovíčka Unit 1 

      


