
Milí deváťáci,  

zde je učivo na týden od 22.2. do 26.2.2021. Přehled videokonferencí najdete na stránkách 

školy. Buďte na ně vždy řádně připraveni! Prosím vás, abyste si při videokonferencích 

zapínali kamery!!! Děkuji.   J.K.  

 

Učivo pro 9. ročník: 22. – 26. 2. 2021   

 

Matematika___________________________________________________________________________________ 

Přijímačky v pohodě – Matematika (zkontrolujeme a vyřešíme společně při videokonferenci 

v pondělí 22.2., v úterý 23.2. a ve čtvrtek 25.2.) 

1) Algebraické výrazy, rovnice – úlohy k procvičení: str. 40/ cv. 8,9 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.2.! Bude 

hodnoceno známkou! 

2) Algebraické výrazy, rovnice – úlohy k procvičení: str. 41 – 43/ cv. 10 – 20 

3) Slovní úlohy – dvojice neřešených a řešených příkladů: str. 45 – 46 popřípadě dál 

 

Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

Učebnice: Fyzika 5: str. 74-80: Meteorologie: přečíst; přepsat nebo vlepit poznámky do 

sešitu fyziky: 

Meteorologie 

= věda o počasí (počasí = stav atmosféry v určitém místě a čase) 

- meteorologická měření se provádějí v meteorologických stanicích 

- vyšší vrstvy atmosféry jsou sledovány z oběžných družic Země 

- předpovídají se data a vytváří se: krátkodobá a dlouhodobá předpověď 

- mezi základní meteorologické prvky řadíme + přístroj k měření: proudění vzduchu 

(ANEMOMETR); teplota (TERMOGRAF); tlak vzduchu (BAROGRAF); vlhkost vzduchu 

(VLHKOMĚR, HYGROMETR); oblačnost: 4 skupiny: řasy, kopy, slohy, dešťové mraky; srážky 

(SRÁŽKOMĚR), další druhy srážek: rosa, jinovatka, mlha, námraza 
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Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.2.! Bude 

hodnoceno známkou! 

1) Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím?  

 

2) Předpověď počasí lidem pomáhala při každodenních činnostech a předávala se z 

generace na generaci v lidových pranostikách. Znáte nějaké pranostiky, které se váží 

k měsíci vašeho narození? 

 

3) Doplň text: 

Meteorologie je věda, která se zabývá p………………………… počasí. Základní meteorologické 

prvky jsou t…………... vzduchu, t……………… vzduchu, v………………… vzduchu, p………………… 

vzduchu, s……………………… svit, o………………………, vypařování vody na povrchu Země a 

s……………… Ty ovlivňují řadu dalších atmosférických jevů a dějů, jako např. elektrické jevy 

(b………..), z……………………… ovzduší, o…………………… vrstvu, změnu klimatu apod. Jednotlivé 

meteorologické prvky se neustále sledují a současně měří na mnoha m……………………………… 

stanicích na různých místech povrchu Země a v různých vrstvách atmosférického obalu 

Země. Využívá se k tomu umělé d…………  Země, s………… a p………………… s meteorologickými 

přístroji. Výsledky současných měření se soustřeďují v meteorologických ú…………………… (v 

ČR je to ČHMÚ – …………………………………………………………………………… ……..……… sídlící v Praze), 

zaznamenávají se do m…………………… map, které jsou podkladem pro předpovídání průběhu 

počasí jako okamžitého stavu atmosféry.  

 

4) Co vše ovlivňuje a ohrožuje atmosféru? 
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Přírodopis  

Činnost ledovců  

učebnice str. 72 až 73 

Odpověz na otázky. Využij učebnici nebo internet. (Pošli mi odpovědi.) 

1. Jaké jsou dva druhy ledovců? 

2. Jak vznikají ledovce? 

3. Vyber mezi pojmy ty, které vznikly činností horského ledovce, a vysvětli je: 

KAR, MEANDR, MORÉNA, DUNA, PLESO, KAŇON, KRA 

4. Který z pevninských ledovců je největší? Jaká je jeho mocnost? 

5. Proč se říká: „Je to jen špička ledovce.“? Souvisí to nějak s geologickým pojmem 

ledovec? Jak? 

6. I naše území bylo v minulosti pokryto pevninským ledovcem. Jaké jsou o tom důkazy? 

Chemie

 



Český jazyk___________________________________________________________________________________ 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 10:00 
připravte si na ně: OPČ 2, Přijímačky, učebnici ČJ, sešit mluvnice  
       v úterý:     K. Čapek – Ze života hmyzu 
       
       ve čtvrtek:   sešit z dějepisu (Zahraniční odboj) 
 
Mluvnice:  

zapiš si do sešitu mluvnice před úterní videokonferencí: 

Přístavkové konstrukce 

= označení téže skutečnosti alespoň dvojím způsobem 

- odděluje se čárkami, čárkou 

Prahu, naše hlavní město, navštívilo mnoho turistů. 

Dědeček prožil celý život doma, v rodném Podkrkonoší. 

 

při videokonferenci společně projdeme: 

uč.  str. 91 a 92 

OPČ 2 str. 12 a 13 / cv. 29 a 30 

 

Přijímačky – splň TEST 5 (str. 98 – 104) a před čtvrteční videokonferencí pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz vyplněný záznamový arch str. 148 a 149  

kontrolu uděláme při videokonferenci 

 

Podtrhni v textu všechny přístavkové konstrukce + najdi v textu pět slov s pravopisnou chybou a 

napiš je pravopisně správně:  

práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 26. 2. - bude hodnocena 
 
 Japonští roboti již umějí ledacos – uklízet, hrát na hudební nástroje, nebo dokonce i vařit. 
Japonská kuchyně je proslulá po celém světě. Krevety v křepelčích vejcích, rizoto nebo sushi jsou její 
typičtí představitelé. Nyní už tato jídla dokážou připravit nejen lidé, ale i roboti. 
 Tito novodobí kuchtíci byli poprvé ke spatření na jednom mezinárodním veletrhu v roce 2009. 

„Je nám všem jasné, že roboti mohou být velice užiteční,“ prohlásil při této příležitosti Narito Hosomi, 

tehdejší prezident firmy Toyo Riki. Právě tato společnost roboty s bílou kuchařskou čepicí vyvynula. 

Roboti na veletrhu připravili i pokrm zvaný okonomijaki, jakousi japonskou pizzu, a mnoho dalších 

klasických japonských jídel. 

 Nejjednoduší robot, manipulátor, je dálkově řízený stroj bez vlastní inteligence. Nezbitný 

pomocník v domácnosti, kuchyňský robot, je kombinace mixéru, hnětače a dalších kuchyňských strojů, 

obvykle provedený jako motorová jednotka s nástavci. Na veletrzích vždy vyvolá velkou pozornost 

humanoid, robot podobný člověku. Pojmem droid se označuje jakýkoliv inteligentní a samočiný robot. 

Poslední dvě kategorie, android a kyborg, spadají zatím do literatury sci-fi. Androida, robota 

podobného člověku i po biologické stránce, lze nalézt například v Čapkově hře R.U.R. nebo ve filmové 

sérii o vetřelcích. Do oblasti fantazije spadá zatím také kyborg, živá bytost obohacená o mechanické či 

elektronické součástky. 
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Literatura: 

pravidelná četba vlastní knihy – pošli mi její název a autora (kdo ještě neposlal) 

v úterý si připomeneme ukázku Ze života hmyzu (plnili jste online test) 

přečti si ukázku G. Orwell – Farma zvířat (Čítanka str. 170 – 174) a splň online test, odkaz najdeš níže 

nebo na stránkách školy 

https://forms.gle/WGSQFCiP34hjyLUy9  test splň do pátku 26. 2. - bude hodnocen 

 

Sloh: 

Výklad 

1. Doplň vhodná slova: 

Je jedním ze základních útvarů ____________  stylu. Můžeme se s ním setkat v u_____________ ,  

e________________,  odborných č_______________ , na vědeckých přednáškách. Základem je 

________________ postup. K přesnému a jednoznačnému pojmenování využívá odborné názvy = 

t____________ . Používáme vždy _______________ jazyk. 

2. Komu je výklad určen? 

vědecký 

odborný   

popularizační  

3. Přečti si následující výklad a splň zadané úkoly: 

 V absolutní tmě nevidí ani kočka. Takových míst ale není na Zemi mnoho – absolutní tma 

panuje jen v jeskyních a v hlubinách oceánů. Přesto i tady žijí tvorové, kteří musí hledat potravu a 

vyhýbat se nepřátelům. Někteří spoléhají na jiné smysly: sluch, čich, hmat nebo vnímají slabé elektrické 

pole. Ale většina zůstala věrná zraku. Sama sobě svítí. 

 Největší množství živočichů, kteří se spoléhají na vlastní světlo, najdeme v hlubinách oceánů. 

Svítit dokážou medúzy, červi, některé ryby a hlavonožci. 

 Živočichové mohou svítit dvěma základními způsoby. Prvním z nich je bioluminiscence, při 

které světlo vzniká chemickou reakcí a je podle potřeby řízeno nervovou soustavou živočicha. 

Uvolněné světlo může být namodralé, zelené, žluté a vzácně i červené. Někteří živočichové nemají tuto 

schopnost, a svítí tak pomocí symbiotických bakterií, které žijí ve světelných orgánech hlubinných ryb. 

Druhým způsobem světélkování je fluorescence. Fluoreskující živočichové mají pod pokožkou tkáně 

schopné pohlcovat energii modrého světla, které k nim proniká vodou. Následně ji vyzařují pomocí 

světla s nižší energií a jinou barvou – zelenou nebo červenou. 

 

a/ Vyber nejvhodnější nadpis: Dorozumívání hlubinných živočichů  Bioluminiscence 

    Světlo v hlubinách oceánů   Svítící ryby 

b/ Vyhledej v textu termíny (podtrhni je) 

c/ Pro koho je podle tvého názoru tento výklad určený? 

d/ Co se vždy musí uvést v závěru výkladu a tady chybí? 

e/ Napiš do slohového sešitu závěrečný odstavec, ve kterém stručně shrneš informace z celého textu. 

 

Slohový úkol nemusíš posílat, zkontrolujeme ho společně další týden. 
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Dějepis__________________________________________________________________________________________ 

ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Zahraniční odboj) 
 
DOPLŇ DO TEXTU VHODNÁ SLOVA Z NABÍDKY (NAJDEŠ JE POD TEXTEM): pracovní list odešli 
nejpozději v pátek 26. 2. na email spejzlova@zsvacov.cz – bude hodnocen 
 

16. března 1939 byl vyhlášen____________ Čechy a Morava.  

V čele protektorátu stál formálně protektorátní prezident – bývalý československý prezident 

_________________- a protektorátní vláda. Protektorát neměl vlastní armádu, byl pod 

___________Říše.  

Ta kontrolovala vše včetně prezidenta a její rozhodnutí byla nadřazena 

rozhodnutím__________________.  

Nejvyšším úředníkem okupační správy a tím i __________________v protektorátu byl říšský 

protektor.  

Prvním protektorem se stal Konstantin von ___________. Ve funkci ho pak vystřídal Reinhard 

_____________ .  

Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou ____________________, poněvadž je 

to rasově dobrá __________________vrstva. 

Brutálním terorem se gestapu podařilo rozbít ______________ organizace.  

Při akci jim pomáhal ještě další _____________Josef Valčík.  

Gabčíkovi selhal____________, když chtěl vystřelit, a tak hodil Kubiš na auto____________. 

Parašutistům se podařilo _____________a ukrýt se. Nacisté okamžitě začali____________.  

Cílem bylo nejen najít ty, kteří atentát provedli, a ty, kteří je ukrývali, ale také zlikvidovat 

českou inteligenci, v níž nacisté viděli ____________________schopnou vést a organizovat 

odpor národa.  

Terorem chtěli lidi zastrašit. Během měsíce popravili asi 1500 osob a zcela zničili dvě vsi: 10. 

června Lidice u __________a 24. června Ležáky u______________.  

Tyto vsi se staly symbolem nacistické _____________po celém světě.  

Období nacistického řádění, které mělo být zároveň pomstou za Heydrichovu smrt, se 

říká_____________________. 

odbojové  

granát 

protektorát  

brutality 

nejnebezpečnější 

Kladna 

štvanici 

heydrichiáda 

samopal 

společenskou vrstvu 

uprchnout 

Emil Hácha 

Heydrich 

vůdcovská   

Pardubic 

protektorátní správy 

parašutista 

nejmocnější osobou 

Neurath 

ochranou 
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Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Deváťáci, 

i tento týden budeme pokračovat v opakování předpřítomného času.  

Opakujte si a prověřte svoje znalosti: 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense 

Úkoly na tento týden: 

PS – str. 35/ cv. 2, 3, 4, 5, 6 

PS – str. 36/ vypracujte celou stranu a pošlete na můj email do pátku 26.2. – úkol bude 

hodnocen! 

Read:  

The friend of mine has just sent me an email.   

Dear Helen, 

Why aren´t you writing? Where have you been recently? Have you been 

working all the time that you haven´t had enough time to answer my emails? 

I´m staying with my family in the country. I´ve been here since last Saturday, 

and I´m going to stay until the end of the month. Why not? I´m a teacher and 

my holiday is long. 

It´s wonderful here! So quiet and peaceful! The only thing is there are no 

computers! And I can´t even use my mobile phone because the signal is too 

low. That´s why I´m writing you this letter. I think it´s the first time I´ve written 

a letter for more than a year.  

I´ve heard about your new digital camera. I´ve just bought a new one for me 

too.  

I must go. Write as soon as possible. I want to hear all your news. 

Best wishes 

Jana 

Joke 2 : 

Do you want to get married?  

James: Quite a lot of girls don´t want to get married nowadays. 

Ben: How do you know James? 

James: Because I have asked them..  

(• nowadays – dnes, v současné době) 
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Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

 
SEKUNDÁRNÍ SEKTOR - PRŮMYSL 
 
● Učebnice – str. 74 – 75 – přečti si text a vyplň křížovku (přepiš/ vlep do svého sešitu) 
Zkontrolujeme v pátek 26. 2. při videokonferenci. 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Země, v níž se zrodila průmyslová revoluce. 
2. Nový zdroj energie, který vzniká spalováním dřeva, později uhlí. Vede k rozvoji 

výroby. 
3. První funkční automobil vyrobený na území ČR v r. 1897. 
4. Průmysl, pro který byla typická manufakturní výroba. 
5. Zkratka – Národní úřad pro letectví a vesmír 
6. Aby se lidé mohli stěhovat svobodně z venkova do měst, muselo být zrušeno…..  . 
7. S rozvojem mikroelektroniky a informatiky v posledních desetiletích 20. st. se formuje 

tzv. ………………..  společnost. 
8. Zkratka – Evropské kosmické agentury, ČR je také jejím členem 
9. Období druhé průmyslové revoluce je spojeno s vynálezem a využitím spalovacího a 

elektrického ……………. 
10. Velké dílny převážně s ruční sériovou výrobou. 

 
TAJENKA: 
K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S = ekonomický systém založený na soukromém vlastnictví a volném trhu 
s vyrobeným zbožím. 
 

 

 

 

       K          

1.                       

2.           x               

3.                          

4.                         

5.                     

6.                            

7.                           

8.                    

9.                       

10.                            

       S          



Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

● Tento týden na vás čeká opakovací test na 5. okruh. 

Test pošli do páteční videokonference na můj mail. Test bude hodnocen! Děkuji. 

- cv. 1 – poslech najdeš na stránkách školy 

 

 W I E D E R H O L U N G S T E S T 



 

 
 

 

 

 


