
Učivo pro 9. ročník: 22. – 26. 3. 2021 😊 

Matematika___________________________________________________________________________________ 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.3.! Bude 
hodnoceno známkou! 
 

        
 

              
 

          
 
 

         
+ vypracuj: Didaktický test M 2017 (viz. materiály u 9. třídy: test si vytiskni, vyplň a pošli do 
pátku 26.3. ke kontrole) 
 
Přijímačky v pohodě – Matematika: Geometrické výpočty – úlohy k procvičení: str.55 a dál 
(vše vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 22.3., v úterý 23.3. a ve čtvrtek 25.3.) 

Jaká je velikost úhlu 𝜑? 

1. 

2. 

Jaká je velikost úhlu α? 

3. 

Jaký je součet úhlů 𝛼 + 𝛽 + 𝜑? 

4. 

Jaká je velikost úhlu β? 
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Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

 

Kmitavý pohyb pružiny a matematického kyvadla 

                                            

- při kmitavém pohybu se těleso postupně vychyluje na obě strany od rovnovážné polohy 
(=nulová výchylka) 
- největší (maximální) výchylkou kmitavého pohybu tělesa nazýváme amplituda 
- doba kmitu (PERIODA) je doba, za kterou se těleso dostane z jedné rovnovážné polohy do 
druhé při stejném směru pohybu tělesa, označujeme ji T 
- doba kmitu matematického kyvadla závisí pouze na délce jeho závěsu 
 
Pružina:  
- doba kmitu pružiny závisí na hmotnosti zavěšeného závaží a na tuhosti pružiny  

 
Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.3.! Bude 
hodnoceno známkou! 
 

 

Matematické kyvadlo: 
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Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

  EINHEIT 6 – In der Stadt, auf dem Lande 

Videokonference v pátek od 12:00.  

Všechna cvičení zvládni do páteční videokonference, budeme je kontrolovat! 

● Ein bisschen Geografie. Ergänze die Ländernamen in die Karte.  Trocha zeměpisu. Doplň čísla zemí 
do mapy. 

  

 

 

 

● Pracovní sešit 

str. 57/ cv. 9 – Čím jedou? Doplň. 

str. 57/ cv. 10 – Poslouchej a spojuj. Kdo čím jezdí? 

 

● Do pátku vyplň online kvíz (bude hodnocen) 

https://forms.gle/BQz19aTw4yxMXyYG6 

 

 

 

https://forms.gle/BQz19aTw4yxMXyYG6


Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

PRŮMYSL 
 
● Do pátku vyplň online kvíz (bude hodnocen): https://forms.gle/8mhneVDzTxPWR26RA 
 
Těžební průmysl jsme měli minulý týden – zhlédni následující video (těžba diamantů)   
https://www.youtube.com/watch?v=zvUrHgXW4GM 
 
● Přehledné členění průmyslu – přepiš/vlep do sešitu 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT - programování________________________________________________________________________ 

Zadání: naprogramujte ve Scratchi program, ve kterém naučíte kocoura kreslit nějaké tvary a 

ty potom můžete dále využít - například naučte kocoura nakreslit domeček z minula pro 

vykreslení vesnice. Program pošlete nejpozději v úterý 23. 3. na mail: admin@zsvacov.cz. 

Další informace najdete v Moodle. 

https://forms.gle/8mhneVDzTxPWR26RA
https://www.youtube.com/watch?v=zvUrHgXW4GM
mailto:admin@zsvacov.cz


Přírodopis  

Usazené horniny = sedimenty   učebnice str. 76 až 79 

Do textu doplň vhodná slova z nabídky:   (svou práci mi pošli) 

Usazené horniny 

Usazené horniny vznikají ______ jiných hornin. Drobné části se hromadí 

ve ______ a tím vznikají nezpevněné sedimenty. Vlivem tlaku horních 

vrstev se spodní vrstvy ______. Usazené horniny ______ na tři druhy: 

úlomkovité, organogenní a chemické. 

Úlomkovité usazeniny 

Úlomkovité usazeniny vznikají z úlomků různých ______. Podle velikosti 

částí rozlišujeme: štěrk (více než 2 mm), písek (0,1 – 2 mm), jíl (méně než 

0,01 mm). Tyto ______ se tlakem mohou zpevňovat. Z písku vzniká 

______, ze štěrku slepenec. Částečným zpevněním ______ vzniká jílovec, 

dokonalým zpevněním jílová břidlice. Větrem naváté drobné úlomky, 

které se nezpevňují nazýváme ______. 

Organogenní usazeniny 

Organogenní usazeniny vznikají z ______ těl rostlin nebo živočichů. 

Nejrozšířenější je vápenec. Vznikl z ulit, ______ a kostí mořských 

živočichů. Jedná se o bílou částečně rozpustnou horninu. Ve vápencích 

vznikají ______. 

Rozkladem rostlinných těl bez přístupu ______ vzniká postupně: 

rašelina, hnědé uhlí, černé uhlí. Rašelina je stará „jen“ 10 tisíc let a 

dosahuje ______ do 10 metrů. Hnědé uhlí pochází z období ______ a 

bývá uloženo v hloubce několika desítek metrů. ______ uhlí je tvořeno 

prvohorními rostlinami. Začalo vznikat před mnoha miliony lety a je 

uloženo v hloubce několika set metrů. 

Mezi organogenní usazené horniny se řadí také ropa a zemní plyn, které 

vznikly rozkladem těl živočichů za ______ tlaku bez přístupu kyslíku. 

Chemické usazeniny 

Chemické usazeniny vznikly vysrážením ______ látek z roztoků. 

Nejvýznamnějšími chemickými usazeninami jsou travertin a bauxit. 

Travertin vzniká v oblastech ______ pramenů. Bauxit obsahuje velké 

množství Al2O3 a je jedinou ______, ze které lze hliník získat. 

 

Černé 

dělíme 

erozí 

hloubky 

hornin 

chemických 

jílu 

krasy 

lastur 

 minerálních 

odumřelých 

 pískovec 

 rudou 

sedimenty 

spraš 

třetihor 

vrstvách  

vysokého 

vzduchu 

zpevňují  



Chemie  

Sacharidy  

učebnice str. 71 

Sacharidy - vznikají při fotosyntéze  

- jsou tvořeny molekulami, které obsahují C, H a O 

  - jednoduché sacharidy = monosacharidy 

  - složitější = disacharidy, polysacharidy 

 

 

Úkoly:  (svou práci mi pošli) 

1. Napiš rovnici fotosyntézy? Co víš o fotosyntéze? 

 

 

2. Čím jsou sacharidy důležité … 

a) pro rostliny? 
 

b) pro živočichy? 
 

c) pro člověka? 

 

3. Jaký je rozdíl mezi pojmy „sacharid“ a „cukr“? 
 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství_______________________________________________________________________ 

PLATEBNÍ KARTY  

 
Banky nabízejí 2 základní druhy platebních karet. Víš, které to jsou? Odpověď nalezneš, 

pokud správně vyluštíš křížovku! 

 

 

 

 

  

 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Úkol: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.3.!  

              

     1.         

    2.          

  3.            

   4.           

 5.             

   6.           
7.              
               

    8.          
               

     9.         

   10.           

    11.          

     12.         

    13.          

     14.         

     15.         

   16.           
               

    17.          

  18.            

    19.          
20.              

  21.            

 

1. závazek    15. opak prodeje 

2. mince a bankovky    16. opak výdaje 

3. opak nadbytku    17. hospodářství 

4. snížení ceny    18. plat 

5. majitel     19. činnost 

6. hodnota    20. vývoz 

7. opak prodávajícího   21. uložení zásob 

8. samoobslužné zařízení sloužící k výběru peněz  
9. nezdar v podnikání    
10. podnik     
11. propagace výrobku    
12. povinná platba do veřejného rozpočtu   
13. kovové platidlo     
14. prostor, kde dochází ke směně statků a peněz 
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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:   Úvaha (Dokonalý život – odpovědi na otázky)     
       ve čtvrtek:     sešit z dějepisu (Postupimská konference) 
 
Mluvnice:  

zapiš si do sešitu mluvnice před úterní videokonferencí: 

 

Další příslovečná určení 

DRUH JAK SE PTÁME PŘÍKLAD 

PŮVODCE 

DĚJE 

 

 

Voják byl velitelem vyznamenán. 

Dostala jsem dárek od sestry. 

ZŘETELE Pokud jde o co? 

Jak? 

Město je bohaté na památky. 

Podobá se mu postavou. 

PROSTŘEDKU Pomocí čeho? 

Jak? 

Pojedeme autobusem. 

Zboží dopraví letecky. 

 

společně projdeme při videokonferenci: 

zopakujeme si různé druhy příslovečných určení 

uč.  str. 80 / cv. 4, 5   (Pu místa a a času) 

 str. 81 / cv. 6   (Pu způsobu a míry) 

 str. 81 + 82 / cv. 8 (Pu příčiny, účelu, podmínky, přípustky) 

OPČ 2 str. 7 / cv. 12, 13 (shrnutí) 

 

 

Přijímačky – splň TEST 9 (str. 127 - 133) a před čtvrteční videokonferencí pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz vyplněný záznamový arch str. 156 a 157 

kontrolu uděláme při videokonferenci 

 

Větné členy – v rámci procvičování učiva splň online test nejpozději do pátku 26. 3.,  

(odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) - test bude hodnocen 

https://forms.gle/nhYWDYpL5EmMTtrJ9 
 
 

Literatura: 

pravidelná četba vlastní knihy  

 

přečti si ukázku (Čítanka str. 204 – 211) a poté splň online test nejpozději do pátku 26. 3.,  

(odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) – test bude hodnocen 

https://forms.gle/DpNMEoiCHooUNKGRA 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
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Sloh: 
v úterý kontrola práce z minulého týdne (Úvaha – Dokonalý život, odevzdávali jste na můj email) 

 
 Doplň věty: 
 
Když potkám bezdomovce, vyvolává ve mně pocity…  

Myslím si o něm, že… a napadají mě otázky typu…  

Kdyby se bezdomovcem stal někdo z mých blízkých, například…             , asi bych…  

Kdybych se v takové situaci ocitl/a já, tak bych…  

Přečti si text a písemně do slohového sešitu odpověz na otázky: 

Hlavou jí táhl asi tak milion myšlenek a otázek. Kdo to je? Proč žije na ulici? Měl někdy domov? Co 
ten jeho pes jí? Měl nějaké přátele nebo příbuzné? A jestli ano, vědí, že je z něj bezdomovec?  

Co dělá o Vánocích? Kdyby mu člověk chtěl poslat dopis, jakou adresu by napsal na obálku? „Lavička, 
však víte která, ta za rohem od autobusové zastávky?“ Kdy se naposled koupal? A je možné, že se 
doopravdy jmenuje pan Smraďoch?  

Chloe byla z těch dívek, které jsou nejradši samy se svými myšlenkami. Často sedávala v posteli a 
vymýšlela si příběhy o panu Smraďochovi. Takhle o samotě ji napadaly nejrůznější fantastické historky. 
Třeba je pan Smraďoch starý odvážný námořník, který získal desítky vyznamenání za statečnost, ale 
prostě si nedokázal zvyknout na život na souši. Nebo je to možná světově proslulý operní zpěvák, který 
jednoho večera, právě když zpíval nejvyšší tón těžké árie v londýnské Královské opeře, ztratil hlas a už 
nikdy nezazpíval ani notu. A třeba je to ruský tajný agent, který v tomhle složitém tuláckém převleku 
špehuje obyvatele města.  

Chloe o panu Smraďochovi nevěděla vůbec nic. Ale ten den, co na něj poprvé promluvila, věděla 
jistě, že tu pětilibrovku, kterou drží v ruce, potřebuje on mnohem víc než ona.  
 Nejen že byl sám, ale působil osaměle – osaměle v duši. To Chloe rozesmutnilo. Co to je cítit se 
osaměle, věděla až příliš dobře. Školu moc ráda neměla. Matka trvala na tom, že musí chodit do nóbl 
soukromé dívčí školy, ale ona si tam nenašla žádné kamarádky. A doma se jí taky moc nelíbilo. Ať byla, 
kde byla, pořád měla pocit, že tam nějak nepatří.   (David Williams, Pan Smraďoch) 
 
1. Chloe pana Smraďocha oslovila, vymysli, co mu asi poprvé řekla. Co bys mu ve stejné situaci řekl/a 

ty?  

2. Pokus se vysvětlit rozdíl mezi tím, když je člověk sám a když se cítí osaměle.  

3. Jak se hlavní hrdinka knihy cítí? Je v životě spokojená? Znáš ve svém okolí někoho, kdo se cítí 

podobně jako Chloe?  

4. Proč se někteří lidé cítí osaměle a jak se to projevuje v jejich jednání a chování? 

5.  Co bys poradil/a kamarádovi, který se cítí osaměle? 

práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 26. 3. - bude hodnocena 
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Dějepis__________________________________________________________________________________________

ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Postupimská konference) 

Vznik OSN (uč. str. 95, 96) 
1. Doplň schéma OSN  (podle učebnice str. 95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Doplň text: 
OSN (= __________________________________________________) byla založena v roce ________ . 

Zakládajících členů bylo ______ , mezi nimi i ____________________ . V roce 1948 vyhlásila OSN 

__________________________________________________. OSN nahradila nefunkční organizaci 

_______________________________ . Hlavní sídlo je v _________________ . Rada bezpečnosti má 

pět stálých členů (__________________________________________________________________). 

3. Jaké jsou základní úkoly OSN: 

 
4. Napiš jméno současného generálního tajemníka, jeho národnost a kdy nastoupil do funkce: 

 

vyplněný pracovní list odešli do pátku 26. 3. na email spejzlova@zsvacov.cz – bude hodnoceno 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Deváťáci, 

začínáme lekci 5. Z minulého týdne máte mít přepsaná slovíčka z lekce 5. 

Oskenované pracovní listy PS najdete opět v materiálech u své třídy (celá lekce 5). 

 Budeme opakovat minulý čas prostý → opakování na straně 52/učebnice. Kladná věta, zápor a otázka 

v minulém čase. Zopakujte si pravidelná a nepravidelná slovesa.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minulý čas prostý (past simple) používáme, když mluvíme o věcech, které začaly a skončily v minulosti. 

často při tom použijeme výrazy jako yesterday, last week, on 5ᵀᴴ April atd., které vyjadřují, kdy 

v minulosti se to stalo.  

She arrived in England in 1996. He left school at age of 19. 

Minulý čas prostý také využijeme, abychom vyjádřili setrvalý stav a opakované děje v minulosti. 

She lived in America until she was 10. He played football when he was at school. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

→ Úkol: PS str. 46/ cv. 1, 2, 3. Budeme kontrolovat při hodině, náhodně si někoho z vás vyberu a 

ohodnotím za domácí práci. 

→ Učebnice str. 52/ cv.1, 2. Opět budeme kontrolovat společně a budu hodnotit domácí přípravu. 

→ Zkuste procvičit svoje znalosti online:  

https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs 

 

Nová gramatika – str. 52 učebnice, přečíst a vylepit do sešitu gramatiky 

Vazba Used to – kladná věta (affirmative): 

Sloveso USED a vazbu USED To používáme pro vyjádření dějů a stavů, které v minulosti byly běžné a 

obvyklé, ale již obvyklé a běžné nejsou, změnilo se to, je tomu již jinak. 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 play…chodíval jsem, býval jsem, hrával jsem… 

Jak tvoříme věty →Kladná věta:  

Used to + základní tvar slovesa. 

podmět used to sloveso - základní tvar 

I/ You used to  smoke 

He/she/it used to  smoke 

We/you/they used to smoke 

https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs


I used to have long hair. Mívala jsem dlouhé vlasy.  

Tom used to eat lots of chocolate. Tom jedl (jídával) hodně čokolády. 

I used to live here. Bydlíval jsem tu. 

I used to go to school here.  Tady jsem chodíval do školy. 

I used to read sci-fi books, but now I only read detective books. Čítával jsem sci-fi, ale nyní čtu 

detektivky. 

She used to hate him, but eventually they got married.  Nenáviděla ho, ale nakonec se vzali. 

We never used to go on holiday abroad.  Nikdy jsme nejezdívali na dovolenou do zahraničí. 

Všimněte si rozdílu mezi vazbou used to a minulým časem prostým.  

I used to have a dog when I was 10. (= but I don´t now) Míval jsem psa… 

I had a dog when I was 10. ( = perhaps I have one now, perhaps I don´t) Měl jsem psa… 

 

Pro věci, které se staly jen jednou, used to nepoužijeme, děj vyjádříme minulým časem prostým.   

Last week my Dad bought me a dog. (NE: Last week my Dad used to buy me a dog.) 

Zápor - Negative:  

Záporné věty s vazbou used to vytvoříme takto:  

did not + use to + základní tvar slovesa 

I, you, he, she, it ,we, you, they – did not use to - smoke.  

We didn't use to go on holiday abroad when I was a kid. Nejezdívali jsme na dovolenou do zahraničí, 

když jsem byl dítě. 

Otázka: 

Otázky s vazbou used to vytvoříme: 

Did + podmět (I,you,we atd.) + use to + základní tvar slovesa 

Did I ( you, he, she, it,we, you, they )use to smoke? 

Where did you use to live when you were a kid? Kde jsi bydlíval jako dítě? 

 

U krátkých odpovědí (short answers) používáme did nebo didn´t, další sloveso již nenásleduje. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mrkněte na video: 

https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-15-used-to/ 

 

 

https://englishhacker.cz/anglicke-gramaticke-casy-15-used-to/

