
Učivo pro 9. ročník: 23. – 27. 11. 2020   

Milí deváťáci,  

zasílám učivo na další týden. Přehled videokonferencí najdete na stránkách školy. Ve středu 

25.11.2020 od 17:00 proběhnou online třídní schůzky pro 9. třídu (budou podány informace 

o přijímacím řízení, podání přihlášek aj.), přihlášení: Videokonference - KRBKOVÁ; ve čtvrtek 

26.11.2020 od 17:00 do 17:30 online třídní schůzky formou konzultace (možnost mluvit i 

s ostatními vyučujícími).                                                                                                    Jana Krbková 

Matematika:  

Přijímačky v pohodě – Matematika: Jednotky délky, obsahu, objemu: str. 18 – 22 

(zkontrolujeme při videokonferenci v úterý 24.11. a ve čtvrtek 26.11.) 

Vytýkání, postupné vytýkání: (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 23.11., 

popřípadě v úterý 24.11.) 

Úkoly: 

 



5. Uprav vytýkáním: 

 

6. Rozlož na součin: 

 

7. Vytýkej postupně: 

 



Fyzika:  

- učebnice: str. 28-29: Energie v denním životě: přečíst a přepsat tyto poznámky do sešitu: 

Energie v denním životě 

- energii získáváme z uhlí, ropy, zemního plynu, případně při přeměně radioaktivních prvků 

- tyto zdroje jsou neobnovitelné (vznikly na Zemi v průběhu mnoha milionů let), lidstvo je 

však dokázalo vyčerpat pro svou potřebu během několika málo století 

- jiné zdroje: vítr, voda tekoucí v řekách a zadržovaná v přehradách, mořský příliv, biomasa a 

sluneční záření = obnovitelné zdroje 

- všechny obnovitelné zdroje energie čerpají svou energii ze slunečního záření 

- kdy se energie ztrácí do okolí: dlouhodobé větrání místností, špatné zateplení budov, 

plýtvání teplou vodou, bez užitku svítící lampa apod. (to vše vede k zbytečnému čerpání 

energie) 

Úkol: učebnice: Fyzika 5: str.29/ ÚKOLY 1 -5.  

Vypracuj do sešitu fyziky, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 27.11.! 
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NĚMECKÝ JAZYK 

  EINHEIT 4 – Meine Woche 

Videokonference v pátek 27. 11. od 12:00 

Tento týden si vysvětlíme používání podmětu „MAN“ a zopakujeme modální slovesa. Sloveso 

„müssen a können“ již známe. Nové je pro nás sloveso „dürfen“=smět 

● do školního sešitu si přepiš/vytiskni a nalep následující přehledy 

 MODÁLNÍ SLOVESA (ZPŮSOBOVÁ SLOVESA) 

KÖNNEN (UMĚT, MOCI)  MÜSSEN (MUSET)  DÜRFEN (SMĚT) 

ich kann    ich muss   ich darf                                                                         

du kannst    du musst   du darfst                                                                         

er, sie, es kann   er, sie, es muss  er, sie, es darf                                                                               

wir können    wir müssen   wir dürfen                                                                    

ihr könnt    ihr müsst   ihr dürft                                                                            

sie, Sie können   sie, Sie müssen  sie, Sie dürfen 

 

PODMĚT „MAN“ (SE) 

- neosobní podmět „man“ se používá nechceme-li ve větě vyjádřit konkrétní osobu 

- sloveso je ve větě s podmětem „man“ – ve 3. os. č. j. 

 

In der Schule muss man aufpassen. (Ve škole se musí dávat pozor.) 

In der Pause kann man essen und trinken. (O přestávce se může jíst a pít.) 

 

● Učebnice 

str. 41/ cv. 12 – projdi si celou stránku  

● Pracovní sešit 

str. 41/ cv. 13 – spojuj, co patří dohromady 

str. 41/ cv. 14 – doplň, co se může dělat v matematice, fyzice, chemii…. 

Můžeš využít tato slovesa: 

fragen, antworten, lernen, fernsehen, essen, sprechen, experimentieren, schreiben, 

Aufgaben lösen, spielen, zuhören,  

● Procvičuj slovíčka 4. okruhu 

Vše zkontrolujeme v pátek při videokonferenci.  



ZEMĚPIS 

Vyplň následující pracovní list, bude hodnocen. Odevzdáš příští týden ve škole.  

OPAKOVÁNÍ – Rozdíly ve vyspělosti zemí , Mezinárodní organizace    

1) Doplň text!   

Pro srovnání vyspělosti zemí světa se nejčastěji používá hodnota ……………………… na obyvatele. Tento 

ukazatel však nezohledňuje řadu skutečností, např. kvalifikovanou pracovní sílu. Proto je sestavován 

již zmíněný ……………………………………………, zahrnující i neekonomické ukazatele, např. ………………….   

nebo    …………..………  .  

Podle vyspělosti se země v rámci světa dělí na bohatý ……………………  a chudý .……………  

NÁPOVĚDA (Jih, index lidského rozvoje, úroveň zdravotní péče, vzdělanost, HDP, Sever) 

2) Napiš alespoň 3 překážky rozvoje chudých zemích! 

…………………………………………      ……………………………………………………    …………………………………………. 

 

4)    a) Která organizace se označuje zkratkou OSN?  …………………………………… 

       b) Napište její sídlo:  ………………………….. 

       c) Napiš její hlavní význam:  ………………………………………. 

 

5) Co k sobě patří? 

NATO  Severoamerická dohoda o volném obchodu  Venezuela, Kuvajt… 

OPEC  vojenské uskupení     Kanada, USA, Mexiko 

NAFTA  sdružení zemí vyvážející ropu    Česko členem r. 1999 

 

6) Doplň informace o EU! 

a) počet členů: ……………………… 

b) hlavní sídlo:  ……………………… 

c) rok vstupu ČR:  ………………… 

d) oficiální měna:  ………………….. 

e) hymna: ………………….. 

 

7) Napiš alespoň 7 členských států EU a uveď jejich hlavní město! 

 

 



Chemie  

Zdroje energie 

Pokus se najít následující informace a vyplň pracovní list (kontrola bude snad už ve škole, 

kdyby se něco změnilo, tak to projdeme na videokonferenci). 

1. Urči druhy elektráren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Napiš, kde se nachází jaderné  

elektrárny, označ jejich polohu v mapce. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 



4.  

 

 

 

 

 

 

5. Napiš výhody jednotlivých druhů elektráren? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Napiš nevýhody jednotlivých druhů elektráren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis  

Zemětřesení - REFERÁT 

Najdi vhodné informace o některém z velkých zemětřesení, která Zemi v historii postihla. 

Zpracuj tyto informace do krátkého referátu. Referát bude hodnocen. 

Podmínky: co bude (kromě obsahu) hodnoceno:  

▪ rozsah – ½ až 1 stránka A4 

▪ termín odevzdání – pokud půjdete 30. listopadu do školy, tak si to 

zkontrolujeme naživo (kdyby se něco změnilo, tak mi referát, prosím, 

pošli) 

▪ lze psát ručně nebo na počítači, text může být doplněn obrázkem 

▪ dbej na úpravu, ať lze tvoji práci prezentovat  

▪ nezapomeň napsat zdroje informací 

Pozn.:  

- neopisujte internet ani nic jiného (to použijte jen pro zjištění potřebných informací) 

- tvořte vlastní věty, pracujte s informacemi 

- kopírování textů = plagiátorství – bude nemilosrdně hodnoceno pětkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, sešit literatury, psací 
potřeby, (ve čtvrtek ještě dějepis) 
 
Mluvnice:  

• OPČ 1 str. 34 / cv. 32, 33 – kontrola práce z minulého týdne 

• OPČ 1 str. 35 / cv. 34, 35 – procvičování pravopisu předpon s-, z- 

• určování mluvnických kategorií – pokračování z minulého týdne 

Žili jsme na samotě v lese a na cestu do školy jsem dostával pokyny, jaké by městské děti nikdy 

neslyšely, jako že teď v září začíná říje, ale neboj se, jeleni vycházejí až navečer. Ale kdybych přece 

jenom na nějakého narazil, ať si stoupnu za strom, nebo si raději vylezu na metr dříví u cesty. Na jaře 

mi pak bylo nakázáno, že kdybych viděl maličká prasátka bez mámy, ať mě ani nenapadne se k nim 

hrnout a hladit je.  

Sloveso Osoba Číslo Způsob Čas Rod Vid Třída a vzor 

        

 

Vypiš slovesa z následující věty v rámečku, urči u všech mluvnické kategorie a práci pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 27. 11. – bude hodnoceno známkou 

Že stará se někde o kousek válí v bahně, a jak by prasátka vykřikla, nechala by válení a mě by 

zrychtovala. 

 

• Přijímačky str. 37, 38 – pošli před úterní videokonferencí 

                    str. 39, 40 – pošli před čtvrteční videokonferencí 

 

 

Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy  

• na čtvrteční videokonferenci si připrav vyhodnocený test R. Rolland – Petr a Lucie (posílala 

jsem na vaše emaily) a práci z minulého týdne Erich Maria Remarque 

 

• přečti si ukázku v Čítance na str. 39 – 44, poté splň online test (odkaz najdeš níže, nebo na 

stránkách školy)  

a odešli nejpozději v pátek 27. 11. – test bude hodnocen známkou 

https://forms.gle/FRuTWWGVJDdUcscC8 
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Sloh: 

Popis uměleckého díla 

A) Roztřiď básnické prostředky (1 – 12): (se všemi ses seznámil v prezentaci v týdnu 2. – 6. 11.) 

METAFORA EPITETON PŘIROVNÁNÍ  PERSONIFIKACE 

    

 

1. slunce plave po azurovém nebi   7. hloupý jako osel 

2. louka je jemná jako jemný koberec   8. libozvučná melodie 

3. pole hoří žlutým jasem    9. otec byl hlava rodiny 

4. kouzelné jaro     10. moudrá jako sova 

5. měl ranec štěstí     11. oheň polykal zbytky dřeva 

6. kapky vody zpívaly     12. statný jako dub 

 

B) Označ, jestli je výrok pravdivý: 

Popis uměleckého díla ANO NE 

Můžu vyjádřit svůj dojem z díla. TY TRE 

Spadá sem pouze popis obrazů, popis soch sem nepatří. PAN GRA 

Používají se jasné a stručné věty bez přídavných jmen. STA FI 

 

C) Tajenka vznikne správným seřazením slabik, které jsi označil ve cv. B: 

__________________________ 

D) Považuješ tajenku za umělecké dílo? Vyjádři svůj názor. 

_________________________________________________________________________________ 

slohový úkol pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 27. 11. (zkontrolujeme ho 

společně další týden) – práci budu hodnotit 
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Dějepis 

Druhá republika (uč. str. 46 – 49)  

1. vysvětli pojmy, doplň jména, data: 

druhá republika =  

státy, které obsazovaly české pohraničí =  

abdikace prezidenta ČSR (kdy a kdo) = 

6. 10. 1938 vyhlášena = 

oficiální název státu = 

nový prezident (kdy a kdo) = 

vyhlášení samostatného slovenského státu = 

jméno prezidenta na Slovensku = 

maďarská armáda zaútočila na _______________________________ 

vyhlášení protektorátu Čechy a Morava (kdy) = 

exilová vláda (kde, kdo v čele) = 

konfiskace =  

 

2. Najdi data, kdy došlo k událostem, poté očísluj jejich pořadí a zanes údaje na časovou osu: 

vyhlášení samostatnosti Slovenska 

přijetí mnichovské dohody 

Emil Hácha prezidentem 

vyhlášení tzv. karlovarských požadavků SdP 

okupace Čech a Moravy 

vyhlášení autonomie Slovenska 

všeobecná mobilizace v ČSR 

 

 

 

 

vyplněný pracovní list odešli nejpozději v pátek 27. 11. na email spejzlova@zsvacov.cz 

(kontrolu uděláme další týden) 
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Anglický jazyk 

Milí deváťáci, 

tento týden nás čekají opět dvě videokonference (středa, pátek). Prosím pečlivě čtěte, co si na kdy 

připravit a co mi odeslat ke kontrole. Děkuji! 

Učebnice 

str.22/cv.1 – přečíst, přeložit si text 

str.22/cv.2 – ústně rozhodnout, zda jsou věty T x F x Doesn’t say (není řečeno) 

→projdeme a zkontrolujeme ve středu při videokonferenci 

str.23/cv.4 – poslech (na stránkách školy) 
                    - do školního sešitu zapište, co se škola ještě chystá udělat pro životní prostředí (pozor –  
                      některé zmíněné činnosti škola již udělala, soustřeďte se na to, co ještě chtějí udělat!!!) 
→zkontrolujeme ve středu při videokonferenci 

 

str.23/cv.6 – poslech – Song (na stránkách školy) 
                    - poslechněte si píseň a lehce tužkou doplňte, která slova chybí (vyberte z nabídky) 
 

Pracovní sešit 

str.21/cv.2 – přečíst si a přeložit text 
                    - rozhodněte, jestli jsou věty T x F 

→   cv.2 pošlete ke kontrole nejdéle do pátku 27.11. na email: fridrichova@zsvacov.cz 
            !!Úkol bude hodnocen!! 
 

Učte se nová slovíčka Unit 2 

Na páteční videokonferenci si připravte všechny věci na AJ (především pracovní sešit str.20,21) 
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