
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 27. 4.  – 30. 4. 2020 

 

Připomínám  VIDEOKONFERENCE– PONDĚLÍ 27. 4.  od 13:00 

Český jazyk 

Mluvnice:  

 na stránkách https://vpohode.cz/cs/prihlaseni/ - tento týden pokračujeme 3. ostrým testem 

výsledek opět vyfoť a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

(kdo nesplnil, dělá i testy předchozí!!!!!!!!) 

 

 do sešitu mluvnice proveď rozbor následujících souvětí: (napiš grafický zápis, uveď druh souvětí = 

jednoduché/ složité, podřadné/ souřadné) 

Pokud si chcete vybrat povolání, pomůže vám v tomto směru Průvodce světem povolání, který je 

dostupný na internetu. 

Ačkoli někteří lidé tvrdí, že jim práce ve stresu vyhovuje, po delší době se odráží na jejich zdraví. 

Zákazníky, které známe, oslovujeme jménem. 

Při telefonování se usmíváme, poněvadž se to projevuje na hlase. 

Na jednu polovinu papíru napište všechna povolání, která by vás zajímala, a na druhou uveďte, co je 

k povolání třeba. 

rozbory souvětí pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

Literatura: 

 četba vlastní knihy  

 poslechni si pět písní českých a slovenských písničkářů  

(seznam najdeš v Čítance str. 141 – 156) 

 ke každé písni napiš: motiv písně, jak na tebe působila, co se ti na ní líbilo, či nelíbilo 

své postřehy pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 
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Dějepis  

3. fáze: Druhá berlínská krize 

zhlédni video  

https://ct24.ceskatelevize.cz/2973074-specialni-grafika-ukazuje-jak-fungovala-berlinska-zed 

napiš si poznámky podle učebnice str. 103 

4. fáze: přečti si text na str. 105 a 106 – odpověz na otázky: 

 Co znamenalo uvolňování mezinárodního napětí? 

 Jaký byl smysl konference v Helsinkách? 

 Jak se změnily vztahy mezi Východem a Západem po nástupu Gorbačova? 

 Čím končí studená válka? 

pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

Zeměpis 

● Doplň do tabulky informace týkající se dopravy! (Využij slova z nápovědy) 

Tabulku si nalep nebo přepiš do sešitu. 

NÁPOVĚDA: 

trajekt, tanker, telefon, letadlo, lokomotiva, kamion, dálnice, koridor, vzdušný prostor, světový oceán, 

řeky a jezera, kabel a radiový signál, přístav, družice, terminál, peron, nákladní dok, čerpací stanice, 130 

km/hod., 800 km/hod., sekundy-minuty, 300 km/hod., 7 – 20 uzlů (asi 12 – 35 km/hod.),                             

až 36 uzlů (asi 65 km/hod.) 

 

DRUH KOMUNIKACE PROSTŘEDEK ZAŘÍZENÍ RYCHLOST 

automobilová     

železniční     

letecká     

námořní      

spoje     

říční     
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Matematika 

Kužel – základní pojmy 

- příklady: dopravní kužel, střechy zámeckých věží, kornout od zmrzliny,……. 

- kužel vznikne rotací pravoúhlého trojúhelníku kolem jedné z jeho odvěsen 

- popis kuželu: podstava - KRUH 

 

Př.: Vypočítej výšku kuželu s poloměrem podstavy 3 cm a stranou délky 7 cm. 

Řešení: výpočet pomocí Pythagorovy věty (pravoúhlý trojúhelník o stranách: v, s, r); s2=v2+r2 
v2 = 72 – 32 

v = √40 
v = 6,3 cm 
 
Úkoly: Výsledky mi pošli! 

1) Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 12 cm a 5 cm rotuje kolem jedné z odvěsen. Urči výšku, stranu a 

poloměr kuželu. Uvažuj obě možnosti. 

(návod: načrtni si oba možné obrázky a popiš si je, výška a poloměr jsou jasné ze zadání, stranu vždy 

dopočítej za pomocí Pythagorovy věty) 

2) Rotační kužel má průměr 16 cm a výšku 9 cm. Vypočítej délku strany a úhel, který svírá strana 

s podstavou.  

(návod: načrtni si obrázek a popiš ho, vyznač si i úhel, urči poloměr, stranu vypočítej za pomocí 

Pythagorovy věty a úhel za pomocí goniometrické funkce, radím tg𝛼 = v/r) 

3) Rotační kužel má průměr 17 cm a strana svírá s podstavou úhel 72°. Vypočítej jeho výšku a stranu. 

(návod: načrtni si obrázek, vyznač úhel a průměr, urči poloměr, výšku vypočítej za pomocí goniometrické 

funkce tg𝛼 = v/r a stranu za pomocí Pythagorovy věty) 

 

 

 

 

 

r - poloměr 



Fyzika 

- učebnice str. 35 - 43, přečíst kapitoly – Zvuk a hudba, Záznam a přenos zvuku 

- tyto poznámky si přepiš nebo vytiskni a nalep do sešitu: 

Zvuk a hudba 

- hudba vzniká jako záměrně ovlivněný zvuk hudebních nástrojů a lidského hlasu 

- výška lidského hlasu je ovlivněna především různým napnutím hlasivek 

- výška tónu u struny závisí na její délce, na síle, kterou je napínána, a dále na její tloušťce a hmotnosti 

- výška tónu píšťaly závisí na délce vzduchového sloupce uvnitř píšťaly 

- elektroakustické hudební nástroje snímají kmitání struny (membrány), které zpracují a následně 

produkují jejich zvuk z reproduktoru 

Záznam a přenos zvuku 

- mikrofon – převádí zvukový signál na elektrický 

- reproduktor – převádí elektrický signál na zvukový 

- média na záznam zvuku – gramofonová deska, magnetofonový pásek, kompaktní disk, paměťová karta 

 

Úkoly: Odpovědi mi pošli! 

1. Hudební nástroje rozdělujeme na: /uveď příklady/  
Strunné …………………………………………………………………. 
Dechové …………………………………………………………………  
Bicí …………………………………………………………………………  
 
2. Čím se od sebe odlišují zvuky? …………………………………………………………................ 
 
3. Když zdroj zvuku kmitá pomalu, vzniká ……………………………………….  
    Když zdroj zvuku kmitá rychle, vzniká …………………………………………. 
 
4. Jak vzniká lidský hlas? …………………………………………………………………………………… 
 
5. Jak vzniká zvuk u klavírů? ……………………………………………………………………………… 
 
6. Jak se tvoří zvuk bubnu? ……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Milí deváťáci, 

těm, kdo mi poslali domácí úkoly (cvičení na used to), děkuji. Někteří z vás mi ještě neposlali vůbec nic a 

ani se neozvali, jak se jim daří v AJ. Prosím napravte to. Je to pro mě důležitá zpětná vazba. 

Úkoly na tento týden: 

Pracovní sešit str. 46/cv.5 

Pracovní sešit str. 47/cv.6,7,8 

Učebnice str. 54/cv.1 – přečíst, přeložit text, přiřadit jednotlivé texty k fotografiím 

Učebnice str. 54/cv.2 – ústně-Kdo dříve...? 

Udělejte ONLINE TEST na stránkách školy, kde procvičíte vazbu USED TO, a já zjistím, jak jste ji  

pochopili :-) 

Procvičte tuto látku na internetu v odkazech: 

https://www.perfect-english-grammar.com/used-to-exercise-1.html 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1230 

Opakujte slovíčka Unit 5 

Děkuji za spolupráci a trpělivost. Přeji hezký týden. 

 
 
 

Německý jazyk 

Někteří mi ještě neposlali poslechové cvičení z učebnice z minulého týdne. Prosím napravte to! Děkuji! 

 

● učebnice - str. 70/ cv. 6 – Länderrätsel 

  Poslechni si text, přečti a přelož! (poslech na stránkách školy) 

 

● pracovní sešit - str. 74/ cv. 8 – Doplň! 

Toto cvičení navazuje na cvičení v učebnici Länderrätsel (str. 70) 

 

● Na stránkách školy si vyplň online kvíz na minulost 

https://forms.gle/HhFw2C5X9eosV3dk6 
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Přírodopis  

Usazené horniny 

1. Vypracuj si test: https://forms.gle/fG61AUbxYpLGXL2J7  

2. Zopakuj si znalosti o usazených horninách ve cvičeních: Svoji práci mi pošli. 
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Chemie  

Alkoholy 

Zopakuj si znalosti o alkoholech: (Výsledky mi pošli.) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

1 

4 

3 

2 


