
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 30. 3. – 3. 4. 

 

Český jazyk  

Prosím o pravidelné každodenní přihlášení na ŠKOLU ONLINE, může se tam objevit 

nová zpráva, kterou třeba podávám zpětnou vazbu apod. Děkuji. 

Mluvnice:  

 online testy z ČJ (kdo neudělal test větné členy, odešle ho, můžete ho vyplňovat i 

opakovaně), dále v rámci opakování můžete zkoušet online testy z ČJ určené pro 6. 

třídu (najdete je na stránkách školy u 6. třídy, např. i v předchozím týdnu) 

 samostatná kontrola větných členů z minulého týdne u vět, které najdete v OPČ 2 na 

str. 10/cv. 24(věta 4, 9) a str. 10/cv. 23 (věta č. 1, 2, 9) 

 OPČ 2 str. 23 až 25/ cv. 1, 2, 3, 4, 6,  

 do sešitu mluvnice cv. 5 a 7/ str. 24, 25 v OPČ 2 – vypsat podmět a přísudek 

z každé věty a určit druh Př a Po (sešit s těmito dvěma cvičeními vyfotit a odeslat 

na email: spejzlova@zsvacov.cz) 

 na uvedené adrese stále vybírat z nabídky testů a připravovat se na přijímací 

zkoušky: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-

cesky-jazyk-a-literatura   

Pokud  by byly nějaké nejasnosti, kontaktujte mě přes ŠKOLA ONLINE 

 využívat e-learning od Taktiku (odkaz Vám posílala p. uč. Kůlová, kdyby ho 

někdo z Vás neměl, napište na email, je nutné se nejdřív registrovat! podle návodu) 

Literatura: 

 četba vlastní knihy (termín zápisu do čtenářského deníku 8. 4. 2020, poté 

pokračovat v četbě 5. knihy, oba zápisy odevzdáte najednou po návratu do školy) 

 na email poslat 7 přikázání – zadání najdete v minulém týdnu (vyfotit sešit 

z literatury) 

 vyhledat heslo Bohumil Hrabal – vypsat si pár poznámek k jeho životu a jmenovat 

několik děl 

 přečíst v Čítance str. 45 – 49, písemně do sešitu odpovědět:  

 Kdo je hlavní postavou? Charakterizujte ji. 

 Jaké dějové linie se objevily v povídce?    odpovědi pošlete také na email 

 

 

 

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura


Dějepis 

 str. 95 – Vznik OSN: doplňte zápis do sešitu podle následující osnovy, některé 

informace vyhledejte na internetu 

 Celý český název, anglický název 

 Rok založení, počet zakládajících členů 

 Počet států v OSN dnes 

 Cíle OSN 

 Jedna organizace přidružená k OSN je WHO. Zjistěte, co je to za 

organizaci. 

 Jména posledních 3 generálních tajemníků a doba, kdy byli/je ve funkci, 

z jaké země pocházeli/pochází 

 překreslete si schéma OSN ze str. 95 

 

Matematika 

- přijímačky: vypracovat Test 6 (str. 106 – 112) 

- na uvedené adrese nadále vybírat z nabídky testů a připravovat se na přijímací zkoušky: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-     

matematika 

Lomené výrazy 

Úkol: Urči podmínky, za kterých mají lomené výrazy smysl. Pošli mi výsledky! 

a) 
𝑥−6

𝑚𝑛
 ; b) 

3𝑦

2𝑥+3
 ; c) 

4

(𝑐+5).(𝑥−7)
 ; d) 

𝑥+𝑦

𝑥𝑦(𝑥−3)
 ; e) 

𝑑+1

𝑎2+2𝑎
 ; f) 

2𝑛

9𝑚2−25
 ; g) 

1

𝑥2−4𝑥+4
 

- pokračovat dál v lomených výrazech nebudeme, je to látka těžká na vysvětlení, uděláme 

ji společně ve škole 

Jehlan 

- učebnice geometrie: str. 50 – 53: do školního sešitu si načrtni obrázek jehlanu ABCDEV 

ze str. 51 a popiš ho: podstava jehlanu, hrana podstavy, vrchol podstavy, boční hrana, 

hlavní vrchol, boční stěna  

- podstava = mnohoúhelník, např. trojúhelník, čtyřúhelník, pětiúhelník,…… 

- boční stěny = trojúhelníky 

- název jehlanu: podle počtu bočních stěn rozlišujeme jehlany – trojboký jehlan, čtyřboký 

jehlan,……; pokud je v podstavě pravidelný n-úhelník např. čtverec nebo rovnostranný 

trojúhelník přidáváme k názvu pravidelný 

(např. pravidelný čtyřboký jehlan: tzn. jehlan má 4 boční stěny=trojúhelníky a v podstavě 

čtverec) 

Úkol: pracovní sešit – geometrie: str. 35/ cv. 1 (procvičování základních pojmů) 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-%20%20%20%20%20matematika
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-%20%20%20%20%20matematika


 

Fyzika 

- uč. str. 12 – 16 přečíst kapitoly: Vznik vlnění a jeho druhy, Popis a vlastnosti vlnění 

- tyto poznámky si přepiš do sešitu: 

Vlnění 
- vlnění vzniká šířením kmitavého pohybu v prostředí 

- vlnění rozeznáváme: a) PŘÍČNÉ (kmitavý pohyb je kolmý na směr šíření) 

                                          - např. gymnastická stuha, hadice 

                                    b) PODÉLNÉ (kmitavý pohyb je shodný se směrem šíření) 

                                           - např. pohyb klasů v obilném poli 

- popis vlnění:  

 
- vlnění je periodický děj (vrch a důl se pravidelně opakují) 

- platí vztah: f = 
1

𝑇
 

- vlnění se šíří určitou rychlostí – rychlost ozn. c;  

vztah pro velikost rychlosti: c = 
𝜆

𝑇
 nebo c = 𝜆.f 

 

Úkol: vypočítej do sešitu: uč. str. 16/ cv. 1 a 2 - Pošli mi výsledky! 

důl 

vrch 

𝜆 (𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎) = vlnová délka 



Přírodopis 

Činnost vody 

Projdi si prezentaci pana učitele Suchého ze Základní školy Velehrad – je myslím velmi 

podařená. Odkaz: https://www.slideserve.com/lizina/innost-tekouc-vody 

Vypracuj testík na tomto odkazu (nebo si ho otevři na stránkách školy): 

https://forms.gle/mU8azfYXKnDGFGZdA 

 

Chemie 

Opakování lipidů najdeš na: https://forms.gle/w64LjyaWrz9VjQk69  

(stejný test je i na stránkách školy) 

Proteiny 

učebnice str. 78 až 79  

Zápis do sešitu – doplň vynechaná slova podle učebnice: 

Proteiny ( bílkoviny) 

= makromolekuly (velké molekuly) tvořené různými A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NAMI, které 

jsou vzájemně spojeny P_ _ _ _ _ _ CKOU vazbou  

‐ živočichové – získávají proteiny z P_ _ _ _ _Y (rostlinného i živočišného původu) 

‐ rostliny – umí proteiny V_ _ _ _ _T z produktů fotosyntézy a dusíkatých látek z 

půdy 

Vlastnosti  - působením tepla nebo chemických látek dochází k D_ _ _ _ _ _ _CI bílkovin 

(př. když uvaříme vaječný bílek) – protein tím ztrácí svou biologickou aktivitu 

rozdělení:  

 S_ _ _ _ _ _ _NÍ – tvoří části těl organismů (např. keratin, kolegen, …) 

 regulační = (B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RY) – ovlivňují chemické děje v organismu 

(hormony, enzymy, vitamíny) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slideserve.com/lizina/innost-tekouc-vody
https://forms.gle/mU8azfYXKnDGFGZdA
https://forms.gle/w64LjyaWrz9VjQk69


 

Německý jazyk 

Někteří mi již zaslali projekt Kleidung, těm děkuji. Vzhledem k tomu, že příchod do školy 

je stále v nedohlednu, prosím i ostatní, aby svá díla zaslali na můj mail: 

kulova@zsvacov.cz. 

Děkuji 

Einheit 8 – Začínáme poslední  okruh 

● Učebnice – str. 67 – úvodní stránka (přečíst a přeložit) 

● V této  lekci si máme vysvětlit, jak se tvoří minulý čas, proto jsem pro Vás vytvořila 

prezentaci, která Vám snad pomůže tuto problematiku pochopit. Na konci prezentace 

najdeš odkaz na online testík, který zkus vyplnit. 

●Učebnice str. 68 – cv. 2 – zde je také vysvětlen minulý čas Perfektum  

●Pracovní sešit str. 72/ cv. 1,2 (pracuj s učebnicí str. 68) 

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat, jsem na skypu  

  

mailto:kulova@zsvacov.cz


Zeměpis 

- našla jsem pro Vás přehledné členění průmyslu 

- pokud máš možnost vytiskni si a vlož do sešitu, případně opiš  

- těžební průmysl jsme měli minulý týden – pokud máš možnost doporučuji toto 

video (těžba diamantů) 

https://www.youtube.com/watch?v=zvUrHgXW4GM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zvUrHgXW4GM


Anglický jazyk  

Dobrý den deváťáci, 

zatím jsem od Vás nedostala žádné zprávy o tom, jak se Vám daří zvládat učivo angličtiny. 

Doufám, že v pilných přípravách na přijímací zkoušky zbývá i čas na jazyk anglický:-) Na 

stránkách máte online testík, zkuste si ho. 

Příští týden už se vrací paní učitelka Fridrichová a tak budete komunikovat s ní.  

Kontakt je: fridrichova@zsvacov.cz 

Tímto se chci s Vámi rozloučit, chodila jsem k Vám ráda a doufám, že se ještě uvidíme ve 

škole. Přeji Vám hodně úspěchů a ať se všichni dostanete na Vaši vysněnou školu.  

Úkoly na tento týden: 

1. Učebnice str. 46 – 47. Self check 2 – opakujte Present perfect (since a for), adjectives,  

question tags-tázací dovětky, compliments.  

2.  Workbook- Review 2 - opakování str. 42-43.  

 

 

 

 

 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz

