
Učivo pro 9. ročník: 25. – 28. 1. 2021   

 

Matematika___________________________________________________________________________________ 

Výpočet neznámé ze vzorce (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 25.1.) 

Úkol: Ze vzorců vyjádři neznámou, která je uvedená v závorce. 

o = 4 . a              (a)                                                            S = a2             (a) 

o = 2 . (a + b)     (b)                                                           S = a . b      (b) 

o = a + b + c        (a)                                                           S = π . r2       (r)  

o = 2 . π . r          (r)                                                            S = 
𝑎 .𝑣𝑎

2
       (a) 

o = a + b + c + d   (c)                                                           S = 
(𝑎+𝑐) .  𝑣𝑎

2
       (a) 

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

v pondělí 25.1., v úterý 26.1. a ve čtvrtek 27.1.) 

1) Jednotky délky, obsahu, objemu – dvojice neřešených a řešených příkladů: str. 18-19 

2) Jednotky délky, obsahu, objemu – úlohy k procvičení: str. 20-22 

3) Tabulky, diagramy, procenta – dvojice neřešených a řešených příkladů: str. 25-26 popř. dál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

Učebnice: Fyzika 5: str. 59-61: Skupenství a vnitřní energie: přečíst; přepsat nebo vlepit 

poznámky do sešitu fyziky: 

Skupenství a vnitřní energie 

- plynné látky – jejich částice na sebe působí velmi malými přitažlivými a odpudivými silami, 
a to pouze při náhodných srážkách; jejich neuspořádaný pohyb má velkou rychlost; plynná 
tělesa mění tvar i objem podle uzavřené nádoby, v které se nacházejí 
- kapalné látky – jejich částice se pohybují blízko sebe, působí na sebe přitažlivými a 
odpudivými silami, které umožňují jejich snadné dělení, ale ne stlačování; pohyb částic 
kapalin je pomalejší než pohyb částic plynu; kapalná tělesa mění tvar podle nádoby, jsou 
téměř nestlačitelná 
- pevné látky – částice vykonávají neuspořádaný pohyb kolem stálého místa; působí na sebe 
velkými přitažlivými a odpudivými silami, tvar i objem zůstává stejný; krystalické látky (př. 
křemen, sůl, vločka sněhu, kovy) × amorfní látky (př. asfalt, parafín, čokoláda, sklo); za 
normálních podmínek pevná tělesa nemění svůj objem a tvar 
vnitřní energie pevné látky        <      vnitřní energie kapaliny          <       vnitřní energie plynu 

Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie 

zvyšuje – látce je nutné dodat teplo (zahříváním). 

Při změně tělesa z plynu na kapalinu nebo z kapaliny na pevnou látku se jeho vnitřní energie 

snižuje – látce je nutné odebrat teplo (ochlazováním). 

Jednotlivé změny skupenství znázorňuje následující schéma: 

 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do čtvrtka 28.1.! 
1) Doplň vlastnost do tabulky (jednu vlastnost můžeš napsat do více políček): 

 
2) Co způsobuje teplo dodávané při tání pevné látky s jejími částicemi? 
3) Co způsobuje odebírání tepla při kapalnění plynu s jeho částicemi? 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Chemie  

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků, alkoholy 

1) Zopakuj si vlastnosti halogenderivátů v testíku na odkazu:  

https://forms.gle/95hkw7nWeKU4gTyN6  

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/95hkw7nWeKU4gTyN6


Přírodopis  

Vnější geologické děje 

Pošli mi 2. a 4. úkol, pokud se ti podaří vyřešit rébus (5.) tak můžeš i tuto tajenku. 

1. Přečti si následující text o vnějších geologických dějích a erozi (zvětrávání): 

 

 

2. Vypracuj následující úlohu a napiš, jak k takovým jevům může dojít: 

 

 

 

 



3. Přečti si následující text Působení gravitace: 

 

4. Napiš, čím se jevy na obrázcích 4, 5 a 6 vzájemně liší: 

 

 

 

 

5. Vyřeš následující rébus: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

  EINHEIT 5 – Was tut dir weh?   

Procvičujeme minulý čas - Präteritum sloves SEIN a HABEN. 

● Učebnice str. 49 – Opiš si do sešitu gramatický přehled (žlutá tabulka) 

str. 49/cv. 14 – Poslouchej, čti a překládej! (poslech na stránkách školy) 

    Ústně odpovídej na 10 otázek pod textem. 

 

● Pracovní sešit 

str. 49 / cv. 12 a) – Piš věty!  

   cv. 12 b) – Doplň do vět správný tvar slovesa sein a haben v minulosti! 

Cv. 12 a,b pošli do čtvrtka na můj mail kulova@zsvacov.cz. Děkuji. 

 

 

 

Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

EKONOMICKÉ SEKTORY 

● Prohlédni si prezentaci na stránkách školy 

● Udělej si zápis do svého sešitu 
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Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Deváťáci, 

tento týden se uvidíme ve středu. Další okopírované listy z pracovního sešitu najdete ve složce 

patřící k vaší třídě. 

Vypracujte:  

učebnice str. 37- reading:  INDIA- přečtěte si text o Indii a vypracujte otázky pod textem. 

Anglické odpovědi napište do sešitu a pošlete na můj email do neděle 31.1. Dbejte na 

gramatickou správnost. Úkol bude hodnocen.  

 

Doplňte a neposílejte: 

WB:  str.29 /cv.4, 5. 

 WB: str.32/cv.1,2,3. (tázací dovětky) 

Enjoy a joke: 

A cheeky driver 

A young woman got onto a bus. She was carrying a baby. The bus driver said: „That´s the 

ugliest baby I´ve ever seen!“ 

The woman was furious. With a a furious expression on her face, she sat down next to 

another passenger. The passenger noticed how upset she was, so he asked her: „ What´s 

happened?“ 

„I´ve never been so furious in my life. The bus driver insulted me.“  

„That´s terrible, sympathised the passenger. „How rude! You are a customer so he should 

be polite to you. Go and tell him how angry you are.“ 

„Ok“, the woman said, „you´re right. I will. I´ll go and tell him what I think about his 

behaviour.“„Good idea,“said the passenger, „and I´ll hold your monkey for you.“  

 

Cheeky – drzý 

Ugly – ošklivý, hnusný 

Furious- vzteklý, zuřivý 

Insult – urazit někoho 

polite – slušný 

behaviour - chování 



Oprav v textu chyby. Cvičení správně a krasopisně přepiš do sešitu mluvnice: 

Bratrovi knihy se my nelíbyli. Psy vesele pobíhaly po ulici. Nemislely jsme si, že to 

zakoupily v obchodě naproti zlatníkovy. Děvčata nám půjčily vypracované úkoli. Ani 

jedna jsme nebili ochotni přizpůsobit se jeho požadavkům. Kuřata pobýhaly po dvoře a 

vesele pýpaly. Přišly k nám Toníkovy rodiče, aby se přesvědčily, že jsme jejich synovy 

dobře poradily. Půjčily jsme Karlovy Olbrachtovi knihy, neboť nám se dobře četli. Tisíce 

obyvatel se seběhli na náměstí, aby starostovy zdůraznili, že nesouhlasí s vydanýmy 

směrnicemi. 

pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději ve čtvrtek 28. 1. -  bude hodnoceno 

               

 

 

Český jazyk____________________________________________________________________________________ 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 10:00 
připravte si na ně: OPČ 1 a OPČ 2, Přijímačky, učebnici ČJ, sešit mluvnice  
       v úterý navíc: sešit z literatury (kontrola práce: Osvobozené divadlo - pokračování) 
      slohový sešit (kontrola práce z minulého týdne:   
       Nepřímá charakteristika) 
       ve čtvrtek:   sešit z dějepisu (Důsledky 2. světové války) 
 
Mluvnice:  

Přijímačky – splň TEST 2 (str. 76 – 82) a  před čtvrteční videokonferencí pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz vyplněný záznamový arch str. 142 a 143  

při videokonferenci společně projdeme: 

OPČ 2 str. 14 a 15 / cv. 33 – 36 (shoda přísudku s několikanásobným podmětem) 

OPČ 2 str. 15 a 16 / cv. 37, 38 (věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent) 

OPČ 2 str. 17 / cv. 40, 41 

 

 

 

 

  

 

 

 

Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy  

• v úterý kontrola práce z minulého týdne (Osvobozené divadlo – 2. část)  

• na další straně najdeš pracovní list, který si vytiskni a vyplň (kontrolu uděláme další týden) 

    

Sloh: 

• v úterý kontrola práce z minulého týdne (Nepřímá charakteristika) 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


PRACOVNÍ LIST (literatura) 

 



Dějepis__________________________________________________________________________________________ 

Československo za 2. světové války (učebnice str. 76 - 78) 

1. Napiš, co se stalo v uvedená data: 

14. 3. 1939 

16. 3. 1939 

29. 10. 1939 

17. 11. 1939 

2. Jak se označoval nejvyšší úředník okupační správy a nejmocnější osoba v protektorátu? 

    Uveď 4 jména mužů, kteří zastávali tuto funkci (uč. str. 76): 

 

 

 

 

 

3. Spoj správně jména osob s jejími funkcemi: 

1. Emil Hácha    A.  státní ministr 

2. Konstantin von Neurath  B. předseda protektorátní vlády 

3. Karl Hermann Frank   C. protektorátní prezident 

4. Alois Eliáš    D. první říšský protektor 

 

1.____  2. _____ 3. ____  4.____ 

4. Kdo vydával zákony a právní předpisy pro protektorát? 

 

5. Vysvětli pojem: 

válečné řízené hospodářství 

 

6. Proč nacisté pronásledovali českou inteligenci? 

 

 

7. Kdo zemřel při demonstraci? (2 jména) 

 

 

8. Jakým dnem byl vyhlášen 17. listopad? 

 

 

9. Jaká porušení se mohla stát trestem smrti? 

 

 

pracovní list odešli nejpozději ve čtvrtek 28. 1. na email spejzlova@zsvacov.cz - bude hodnoceno 
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