
Učivo pro 9. ročník: 4. – 8. 1. 2021   

Milí deváťáci,  

zasílám učivo na týden od 4.1. do 8.1.2021. Přehled videokonferencí najdete na stránkách 

školy. Připomínám, pokud se nemůžete videokonference zúčastnit, je třeba, aby Vás rodiče 

omluvili a uvedli důvod vaší neúčasti. Včas posílejte vypracované úkoly! V případě potíží, mě 

i ostatní vyučující kontaktujte přes Školu online nebo e-mail.   

                                                                                                                                               Jana Krbková 

Matematika___________________________________________________________________________________ 

Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými: (vyřešíme společně při videokonferenci 

v pondělí 4.1., v úterý 5.1. a ve čtvrtek 7.1.) 

1. Vyřeš soustavu rovnic a proveď zkoušku: 

a) x + 2y = - 4                    b) 2u + 5v = 19               c) 4a + 5b = 8                 d) c + 2d = 7 

    2x – 3y = 13                        u – v = 6                          a – b = 2                         3c – 4d = - 29 

 

 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 8.1.! Bude hodnoceno 

známkou! 

e) 3m – 2n = 12                 f) 2p + q = 27                 g) 4r + s = - 7                  h) – 2x + y = 8 

     5m + n = - 6                      3p – 2q = 2                      3r – 5s = 12                        3x – 7y = - 1 

 

 

 

 

2. Vyřeš soustavu rovnic a proveď zkoušku: 

a) 2e + 3f = 7                      b) 2g + 5 = - 3h + 5           c) 5x + 5y = 0            d) 5t + 7 = u - 13 

     3e – 7f = - 1                        4g + 5h = 2                       - 3x + 5y = 8                3t + 2u = - 12 
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e) 3b – 2a = 35                   f) 5x + 14 = 2y + 8              g) 5c + 10d = 7         h) 3x + 6y = 4 

     6a + 8b = - 20                    3x + 4y = - 14                      10c + 5d = 5              5x + 2y = 4 

 

 

 

 

i) 3y – 2x = 7                           j) 5a – 4b = 6                                    k) 3a + 5 = 3b + 6 

    - 4x + 6y = 11                         8b – 10a = - 12                                 2a + 2 = 5 – b – 2a 

 

 

 

 

 

3. Řeš soustavu rovnic a proveď zkoušku: 

a) 2(x – 7) + 4(y + 2) = - 20                                              b) 3(2 – 3t) – 5(u – 2t) = 55 

    3(2x + 5) + 2(3y + 4) = 11                                                 5 – (u + t) – 2(u + 2t) = 40 

 

 

 

 

 

 

c) 3(2a + 1) – 3 = 2(3b + 1) + 3                                        d) 5(r + s) – (s – r) = 15 

    3(a + 1) + 2(b – 1) = 1                                                        2(r – s) + 4s + r = 7 

 

 

 

 

 



Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

Učebnice: Fyzika 5: str. 46-49: Výpočet tepla a zákon zachování energie: přečíst a přepsat 

poznámky do sešitu: 

Výpočet tepla a zákon zachování energie: 

- vzorec: Q = m . c . (t2 – t1) 

Q = teplo přijaté nebo odevzdané tělesem 
m = hmotnost tělesa 
c = měrná tepelná kapacita 
(t2 – t1) = rozdíl teplot tělesa 
 
V izolované soustavě je při tepelné výměně teplo Q1 přijaté tělesem o nižší teplotě (t1) rovno 

teplu Q2 odevzdanému tělesem o vyšší teplotě (t2).  

Platí: Q1 = Q2 

           m1 . c1 . (t – t1) = m2 . c2 . (t2 – t)  

  

 

Úkoly: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 7.1.) 

1. Jaké teplo přijme železná polévková lžíce o hmotnosti 80g, jejíž původní teplota byla 20°C, 

když po ponoření do horké polévky se zahřála na 60°C? 

2. Jaké teplo přijme hliníkové závaží o hmotnosti 100g, jestliže se zahřeje z teploty 20°C na 

80°C? 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 8.1.! Bude hodnoceno 

známkou! 

a) Jaké teplo odevzdá 0,5 litru horké vody v gumové zahřívací lahvi (termofloru) do okolí, 

jestliže se ochladí z počáteční teploty 80°C na 35°C? 

b) K zahřátí kovového tělesa o hmotnosti 2kg z 20°C na 90°C je třeba dodat 18,2 kJ tepla. 

Určete měrnou tepelnou kapacitu kovu a odhadněte (tabulka v učebnici na straně 44), 

z jakého kovu je toto těleso asi zhotoveno. 
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Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

  EINHEIT 5 – Was tut dir weh? 

Videokonference v pátek 8. 1. od 12:00 

● do školního sešitu přelož následující věty 

1. Co tě bolí? 2. Bolím mě hlava, mám také bolesti v krku. 3. Bolí ho zuby. 4. Bolí jí oči. 5. Bolí 

nás břicho. 

Překlad zkontrolujeme v pátek při videokonferenci. 

● učebnice 

str. 47/ cv. 8 – Poslouchej a ukazuj části těla. Poslech opět na stránkách školy. 

str. 47/ cv. 9 – Utvoř správné dvojice!                                                                                                      

Cvičení napiš do sešitu a do pátku pošli na můj mail. Děkuji! 

 

● pracovní sešit 

str. 48/ cv. 7 – Doplň slova do rapu. Stejný rap je i v učebnici na str. 47. 

str. 48/ cv. 8 – Doplň slovesa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

Vyplň následující pracovní list, bude hodnocen. Pošli do pátku na můj mail. Děkuji! 

OPAKOVÁNÍ – Kulturní rozmanitost lidstva    

 

 

 

 

 

 

  



Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Milí deváťáci, 

Paní učitelka Fridrichová od ledna odchází na mateřskou dovolenou a já přebírám výuku 

anglického jazyka po ní. Jmenuji se Helena Hanzalová  a již se ze školy známe. Těším se na 

Vás😊 

Tento týden budeme mít spolu dvě videokonference  a to ve středu v 8.00 a v pátek v 8.00. 

Na videokonference budete potřebovat učebnici, PS-pracovní listy-kopie, školní sešit a 

slovníček. 

Středa: 

Na videokonferenci ve středu budeme opakovat nepravidelná slovesa-viz. gramatika v sešitě, 

nebo tabulka v učebnici str. 93. Dále zopakujeme modální sloveso should - opět máte 

v gramatice, nebo učeb.na str.12.  

Zkuste si online testy na procvičení: 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/nepravidelna-slovesa-test-cislo-5/ 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/minuly-cas-prosty-rozdil-was-a-were-test-cislo-28/ 

→ Vypracujte: PS -kopie- str. 24, budeme kontrolovat při videokonferenci. 

 

Pátek:  

 Budeme opakovat čas předpřítomný Prostý- Present perfect. Zopakujte si gramatiku uč. str. 

20.  

 

→ Vypracujte do sešitu: učebnice str.26 / cv. 3 

→PS str. 25/ cv.4,5,6,7 

→opsat slovíčka do slovníčku UNIT 3. str. 91 
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Český jazyk____________________________________________________________________________________ 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 10:00 
 
připravte si na ně: pracovní sešity (OPČ 1 a OPČ 2), Přijímačky, učebnici ČJ, sešit mluvnice 
 
Mluvnice:  

Tento týden začneme novou sadu testů, které prověří vaše znalosti z oblasti českého jazyka, 

postupujte podle návodu: (pokud budete mít s přihlášením problémy, neváhejte mě kontaktovat) 

do vyhledávače zadej https://procvicprijimacky.cermat.cz/ - vygeneruj si kód (ulož si ho, napiš do 

sešitu, budeš ho potřebovat i nadále), v dolní části vyber: (co je vyznačeno žlutě, na to klikej) 

 

✓ Vyberte test pro: čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia 

✓ Předmět: český jazyk 

✓ Forma testu: celý test 

✓ Vyberte test: 2018 1. řádný termín 

✓ Otevřít test – přečti si pokyny  

 

Pokud máš možnost, vytiskni si záznamový arch (najdeš ho nad číselnou řadou, po levé straně jsou 

stopky), do něj si zapisuj správné odpovědi, nebo si odpovědi piš do sešitu mluvnice. 

 

✓ Zahájit procvičování 

✓ Jakmile zodpovíš otázku, klikni na HOTOVO a pokračuj dále. Číslo otázky se zbarví. 

 Můžeš se i vracet zpět – klikneš na číslo v řadě. 

✓ Když si chceš udělat přestávku, můžeš zastavit stopky. Nezapomeň je opět spustit. 

✓ Až splníš celý test (všechna čísla budou zabarvená), klikni na VYHODNOTIT (vpravo vedle 

stopek). Test si znovu projdi a postupně oboduj. Pod tabulku zapisuješ počet dosažených 

bodů. 

✓ Pod body jsou tři rámečky: pro tebe je nejdůležitější prostřední rámeček Vzorové řešení. 

(Můžeš si zde přečíst vysvětlení správné odpovědi.) 

✓ Na konci se objeví výsledek (kolik jsi získal bodů a jaká byla tvá úspěšnost), ten vyfoť a pošli 

na email (spejzlova@zsvacov.cz) nejpozději v pátek 8. 1. – odpovědi na záznamovém archu 

si uschovej, předložíš je ve škole ke kontrole 

 

při videokonferenci společně projdeme: 

• Přijímačky – kontrola testu č. 1 (podle záznamového archu, který jsi vyplnil v zadní části 

sešitu – str. 140 a 141) 

• uč. str. 55 / cv. 2a – druhy zájmen 

• uč. str. 56 + 57 / výběr ze cvičení 4 až 9 

• OPČ 1 str. 36 / cv. 37, 38 – pravopis 

 

písemně vypracuj uč. str. 68 / cv. 2 a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 8. 1. 

– bude hodnoceno známkou 

https://procvicprijimacky.cermat.cz/
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Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy – vyber si 3. knihu (inspiruj se čítankovou četbou), pošli mi její 

název a autora 

 

Sloh: 

Charakteristika 

Tvůj úkol: Jsi detektiv a musíš odhalit pachatele krádeže 

1. Pomoz svědkovi doplnit popis pachatele: 

Je …………….. jako topol.  Oči má ………………. jako pomněnky.         Vlasy má ……….. jako liška. 

2. Výpovědi svědků se rozcházejí. Jedno tvrzení se vymyká, protože odporuje ostatním. Najdeš ho? 

Nemá všech pět pohromadě.  Je hloupý jako osel.  Má v hlavě piliny. 

Má o kolečko míň.    Je kam vítr, tam plášť. 

3. Pozor – svědek tě chce zmást a schválně uvádí opačné vlastnosti. Dokážeš je pojmenovat správně 

pomocí antonym? 

bojácný - _______________   líný - _______________  

pravdomluvný - ____________________ zasmušilý - _______________ 

rozhazovačný - _____________________ 

4. Konečně si narazil na upovídaného svědka. 

Toho člověka znám. Pro korunu by si nechal koleno vrtat, i když o sobě říká, že má zlaté srdce. Mě ale 

už několikrát nechal na holičkách. Je kam vítr, tam plášť. Má pěkně nabroušený jazyk, co neví, to 

nepoví. Určitě sousedku okradl on, hází po ní očima. ale ona mu dala košem. 

5. V současné chvíli máš tři podezřelé. Dokážeš na základě předchozích výpovědí dva z nich vyloučit? 

Pán A: Je malé, zavalité postavy. Stojí si pevně za svými názory. Rád si popovídá, je na něj spoleh. 

Pán B: Je to pilný člověk, vydělává dost peněz, ale nerad utrácí a je lakomý. Rád vypráví příběhy ze 

života. Nemá moc kamarádů, protože často mění názory a také lže. Možná proto nemá štěstí v lásce. 

Pán C: Bývá zamlklý, často zasmušilý. Nápadná je jeho štíhlá postava a rezavé vlasy. Je velmi chytrý, ale 

své úkoly neplní včas. 

6. Napiš, který z pánů je pachatelem, své tvrzení zdůvodni a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz 

nejpozději v pátek 8. 1.   
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Dějepis__________________________________________________________________________________________ 

Válka v Tichomoří (uč. str. 64 – 67)  

1. Přečti si text: 

Zatímco v Evropě válčili Spojenci proti Německu a do roku 1943 proti Itálii, válka v Tichomoří byla 

bojem proti Japonsku. Japonsko od začátku druhé světové války využívalo toho, že evropské státy 

napadené Hitlerem nemohly bránit své kolonie v Asii, a tyto kolonie obsazovalo. Prohlašovalo, že je 

osvobozuje od evropské nadvlády, ale ve skutečnosti jen nahrazovalo jednu nadvládu druhou. 

Japonsko tato území potřebovalo, protože se tu nacházely důležité suroviny (např. ropa a kovy) a 

Japonsko samo je na suroviny chudé. Postup Japonska v Asii ovšem znepokojoval Spojené státy 

americké. Japonsko si to uvědomovalo, a proto se rozhodlo zaútočit na Spojené státy dříve, než budou 

připravené na válku. V prosinci 1941 bez vyhlášení války napadla japonská armáda Pearl Harbor, 

americkou válečnou námořní základnu na Havajských ostrovech. Spojeným státům o několik dní 

později vyhlásili válku i japonští spojenci – Německo a Itálie. Proto Spojené státy válčily nejen 

v Tichomoří, ale i v Evropě a v severní Africe. 

Japonsku se zpočátku ve válce dařilo a obsazovalo další a další tichomořské ostrovy, a začalo dokonce 

ohrožovat i Austrálii. Protože však mělo síly rozptýlené po obrovské ploše, bylo pro ně obtížné dobytá 

území udržet. V červnu 1942 utrpěla japonská armáda katastrofální porážku v bitvě u ostrova Midway. 

Tato bitva znamenala obrat ve válce v Tichomoří, protože od této chvíle už Japonsko pouze ustupovalo.  

V únoru 1945 se konala konference v Jaltě na poloostrově Krymu. Sešla se zde tzv. Velká trojka, 

Churchill, Roosevelt, Stalin. Dohodli se, jak budou postupovat v závěrečných válečných operacích. 

Na jaře 1945 se Spojenci dostali na ostrovy v těsné blízkosti vlastního Japonska a začali s nálety na 

japonská města. 6. srpna 1945 byla svržena atomová bomba na město Hirošimu a o tři dny později, 9. 

srpna, dopadla druhá atomová bomba na Nagasaki. 

Atomová bomba vybuchla 600 m nad Hirošimou. Okamžitě usmrtila 70 000 až 80 000 lidí, převážně 

civilistů. Zhruba stejný počet lidí byl zraněn. Dalších přibližně 200 000 lidí bylo ozářeno a většina jich 

později zemřela na tzv. nemoc z ozáření. Celé město a jeho okolí bylo po desítky let zamořeno radiací. 

Bomba, která dopadla na Nagasaki, způsobila smrt asi 40 000 osob a stejné množství bylo zraněno. 

Počet ozářených není znám. Spojené státy odůvodňovaly použití atomových bomb tím, že tak urychlí 

konec války a předejdou velkým ztrátám na životech při dobývání Japonska. Vzhledem k blížícímu se 

konci války to byla pravděpodobně také poslední možnost, jak vyzkoušet novou zbraň. 

Bezpodmínečnou kapitulaci podepsalo Japonsko 2. září 1945 na palubě americké bitevní lodi Missouri. 

Tím skončila druhá světová válka. 

2. Vytiskni si text: 

3. Rozhodni, zda věta v tabulce (č. 1 – 13.) je pravdivá, nebo nepravdivá.  Informaci (pasáž, kde se o 

dané větě píše) vyznač barevně v textu (vždy použij jinou barvu nebo styl podtržení – legendu si 

označuj před tabulku). 

(Pokud nemáš možnost tisku, vypisuj věty z textu do sešitu. Označuj je např. 1, 2, 3, … až 13) 



4. Do tabulky dopiš pravdivé informace: 

1. V Tichomoří se bojovalo proti Japonsku. ANO NE 

2. Japonsko obsazovalo evropské kolonie v Asii. ANO NE 

3. Japonsko mělo dostatek nerostných surovin. ANO NE 

4. Jako první zaútočili Spojenci na Japonsko. ANO NE 

5. Američtí vojáci napadli Pearl Harbor. ANO NE 

6. Spojeným státům vyhlásili válku japonští spojenci. ANO NE 

7. Spojené státy bojovaly pouze na území Evropy. ANO NE 

8. Japonsko chtělo zaútočit i na Austrálii. ANO NE 

9. Japonská armáda zvítězila v bitvě u ostrova Midway. ANO NE 

10. Na Japonsko byly svrženy tři atomové bomby. ANO NE 

11. Při bombových útocích zemřelo okamžitě více než 200 000 lidí. ANO NE 

12. Na jaltské konferenci se sešli zástupci Itálie, Německa a Japonska. ANO NE 

13. Válka v Tichomoří skončila dříve než válka v Evropě. 

 

ANO NE 

 

5. K místům z nabídky doplň čísla, která odpovídají vyznačené poloze na mapě: (pracuj s atlasem) 

 

Kursk 

 

El-Alamein 

 

Guadalcanal 

 

Stalingrad 

 

Pearl Harbor 

 

Midway 

 

 

 

vyplněné oba pracovní listy odešli nejpozději v pátek 8. 1. na email spejzlova@zsvacov.cz                            

      bude hodnoceno známkou 
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Chemie  

Názvosloví uhlovodíků 

Připomenutí:  počet uhlíků určuje název (řada uhlovodíků) 

  koncovky (podle druhu vazby):  -an  ─ 

       -en  ═ 

       -yn  ≡ 

       -dien  ═  ═ 

  předpona (uspořádání):   cyklo-   

 

Svou práci mi pošli do pátku! Bude hodnocena! 

1. Napiš vzorec sloučeniny: 

 

methan 

 

pentadien 

 

cyklohexan 

 

propyn 

 

 

2. Napiš název sloučeniny: 

 

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 

 

𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 

 

𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 

 

𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 

 

3. Napiš, co víš o: 

 

methanu –  

 

ethenu –  

 

ethynu – 

 

 



Přírodopis  

Sopka – stavba 

Pro vypracování použij informace z učebnice str. 51 až 53 (bude-li potřeba). 

Svou práci mi pošli. 

1. Do sešitu vysvětli pojmy: štítová sopka, sypaný kužel, stratovulkán 

 

2.  Vypracuj následující cvičení: 

 

 

 



 

  

 


