
Učivo pro 9. ročník: 6. – 9. 4. 2021 😊 

Matematika___________________________________________________________________________________ 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 9.4.! Bude 
hodnoceno známkou! 
 
Přijímačky v pohodě – Matematika: str. 62/ cv. 18; str. 63/ cv. 19 (návod: použití vzorce pro 
výpočet obvodu kruhu: o = 𝜋 . d) 

 
Přijímačky v pohodě – Matematika: Konstrukční úlohy – str. 69 - 73 
(vyřešíme společně při videokonferenci v úterý 6.4.) 
 
+ vypracuj:  TEST 3 – str. 86 – 91 (pro zájemce videokonference ve středu 7.4. od 9:00, 
společná kontrola a vysvětlení příkladů z testu) 
 
+ připravuj se na přijímací zkoušky z M: https://procvicprijimacky.cermat.cz/ (online) 
nebo https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-
pdf/ctyrlete-obory-matematika (testová zadání i s klíčem správných řešení a se záznamovým 
archem) 
 
 

Jehlan (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 8.4.) 

 

- 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) 
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Úkol: Zapiš pro zobrazený jehlan: 

 

 

Německý jazyk_______________________________________________________________________________ 

  EINHEIT 6 – In der Stadt, auf dem Lande 

Videokonference v pátek od 12:00.  

● učebnice str. 57 – Zopakuj si časování slovesa WOLLEN (CHTÍT) 

● do páteční videokonference vyplň online kvíz (bude hodnocen) 

https://forms.gle/XuWmdrp8URrttNNZ9 

 

Zeměpis________________________________________________________________________________________ 

 
● Projdi si prezentaci na stránkách školy, udělej si zápis do sešitu (najdeš ho 

v prezentaci). 😊 

https://forms.gle/XuWmdrp8URrttNNZ9


Fyzika____________________________________________________________________________________________ 

- 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 

 
 
 
Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 9.4.! 
 
1. Jakou rychlostí se šíří vlnění, jestliže při frekvenci f = 1000 Hz má vlnovou délku 𝜆 = 34 cm? 
(vlnovou délku převeď na m, rychlost vyjádři v m/s) 
 

2. Jakou vlnovou délku mají rádiové vlny o frekvenci f = 99,7 MHz, jestliže se šíří rychlostí       
c = 3 000 000 000 m/s? 
(MHz převeď na Hz, tedy . 1 000 000, vlnovou délku vyjádři v m) 
 

 

 

 

důl 

vrch 

𝜆 (𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎) = vlnová délka 
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Český jazyk____________________________________________________________________________________ 

Videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 10:00 

připravte si na ně: OPČ 2, Přijímačky, učebnici ČJ, sešit mluvnice  
       v úterý: kontrola samostatného úkolu z minulého týdne (Příslovečná určení)
    
       ve čtvrtek:     sešit z dějepisu (Studená válka) 
 
Mluvnice:  
zapiš si do sešitu mluvnice: 
 
Výrazy, které nejsou větnými členy (příklady najdete v učebnici str. 85 a v OPČ2 str. 9 + 10) 

• předložky 

• spojky 

• částice 

• odkazovací zájmena a příslovce 

• 5. pád 

• některé prostředky, které navazují na předchozí text 
 
společně projdeme při videokonferenci: 
uč. str. 86 / cv. 1 (nahoře) 
 
Samostatný úkol: 
A) Doplň vynechaná písmena: 
B) Ve větách podtrhni všechny výrazy, které nejsou větnými členy: 

 
1. Vrcholky skalních stěn nad propastí se v s__rově chladném vzduchu podz__mního večera nejasně   

modral__ a jejich obrys__ se __trácel__. 

2. Obloha za nim__ jako b__ zteplala plameny a měla krvav__ nádech. 

3. Na vrcholu nejzazší skál__ stál medvěd, tmav__ jako hora pod ním, a větřil. 

4. Medvěd měl hranatou, ostře řezanou hlavu a dlouhý, hubený krk s prořídlou, __ježenou čupřinou. 

5. Stávalo se mu za posledních let, že se dostal velmi pozdě k z__mnímu spánku. 

6. Nic nepomáhalo, ať ukořistil a žral sebev__c. 

7. Bezpečná, s__tě ospalá tíha se nyní nedostavovala. 

8. Letos to b__lo nadobro k zbláznění. 

9. Kdesi v těle mu kručela bolest, a proto mu nechutnalo maso. 

10. Zv__řata, jež zab__l, zůstávala z největší části ležet, zhltl jen málo a b__l s__tý. 

11. Nedokázal už ani pronásledovat po les__ch los__. 

12. Bolest hluboko uvnitř ho zle hryzla a tělo se mu rychle unav__lo. 

13. Proto aspoň ro__trhá spoustu krav a ovc__ . 

14. Letos na podz__m l__dé přestěhoval__ dob__tek domů velm__ brz__ . 

15. Musí se tedy odvažovat za večerní tm__ až k příb__tkům a v__razit dveře chléva, ab__ si sehnal 

jídlo. 

práci pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 9. 4. bude hodnocena 

 

 
Přijímačky – splň TEST 10 (str. 134 až 139) a před čtvrteční videokonferencí pošli na email 
spejzlova@zsvacov.cz vyplněný záznamový arch str. 158 a 159 
kontrolu uděláme při videokonferenci 
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Literatura: 
pravidelná četba vlastní knihy 
zapiš si 4. knihu do čtenářského deníku, ke kontrole ho předložíš po návratu do školy 
 
 
Sloh: 
Proslov 
1. Najdi v pomíchaných písmenkách slova charakterizující mluvenou řeč – slova hledej podle stejné 
barvy a přiřazuj je do pravého sloupce: 
 

Uspořádání textu ……………………………………………….. 

Správná výslovnost…………………………………………….. 

Melodie řeči ………………………………………………………. 

Příjemce mluveného textu …………………………………. 

Mimoslovní sdělení …………………………………………… 

Spojení s příjemcem textu …………………………………. 

Slavnostnější, oficiální řeč ………………………………….. 

Rétor …………………………………………………………………. 

Samovolná řeč ………………………………………………..... 

2. Vyplň myšlenkovou mapu, jak by měl působit a vystupovat správný řečník: 

         ZPŮSOB PROJEVU 
POHLED       (tempo, pauzy, hlas, důraz, 
            výslovnost) 
 
 
 
 
MIMIKA A GESTA 
 
 
     JAZYK PROJEVU 
 
 
 
 
POSTOJ     STYL PROJEVU 
 
 
 
 
 
nabídka: přirozený, přesvědčivý, sebevědomý, nejistý, pozitivní, negativní, rovný, přímý, přiměřený, 
hlasitý, tichý, přehnaný, výrazný, pomalý, pronikavý, monotónní, nudný, dlouhý, krátký, vhodný, 
vkusný, srozumitelný, výstižný, připravený, nudný, promyšlený, vtipný, zřetelný, nadšený, aktuální, 
přehnaný, spisovný, hovorový, vulgární, emotivní, neutrální, odborný,……………………………………………. 
 
práci vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 9. 4. - bude hodnocena 
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Dějepis__________________________________________________________________________________________ 

ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Studená válka) 
 
1. fáze (uč. str. 97 - 100) 
 
Odpověz: 
1. Kdo poprvé použil termín železná opona, co jím chtěl vyjádřit? 
 
 
2. Jaký význam měla Trumanova doktrína? 
 
 
3. Jaké dva bloky vznikly v počátcích studené války? 
 
4. Co měl přinést Marshallův plán? Kdo tuto pomoc odmítl? 
 
Vylušti křížovku: 
 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

 
 
Vysvětli tajenku, napiš vznik, které státy patřily mezi zakládající, kdy sem vstoupilo Československo: 
 
 
 
 
 
 
 
Zhlédni krátké video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-
berlina-24-cerven-151907 
 
Zapisuj si poznámky: 
 
Kdy? 

Co se stalo? 

Proč k tomu došlo? 

Kdo pomohl? 

Co to přineslo? 

další zajímavosti: 

 
 
vyplněný pracovní list odešli do pátku 9. 4. na email spejzlova@zsvacov.cz – bude hodnocen 

1. Jaký blok byl považován za demokratický? 

2. Jak se jmenuje moře, u kterého leží Terst? 

3. Kolik bylo fází studené války? 

4. Za co byly pokládány USA a SSSR? 
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Chemie  

Sacharidy 

uč. str. 71 až 75 

Pro vyřešení následujících úkolů najdeš všechny potřebné informace v učebnici nebo 

v prezentaci z minulého týdne. Všechny poprosím, aby posílali úkoly dokončené. Pokud 

si s něčím nevíte rady, je vhodné se na to zeptat (e-mailem, při videokonferenci), úkol 

dokončit a pak teprve odevzdat.  

Doplň názvy sacharidů, přiřaď je ke správnému obrázku a rozděl tyto sacharidy 

do tabulky:  SVOU PRÁCI MI POŠLI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis  

Přeměněné horniny 

uč. str. 62 až 64   SVOU PRÁCI MI POŠLI 

1) Pomocí učebnice vysvětli pojmy:  

• BŘIDLIČNATOST 

• METAMORFÓZA 

• KONTAKTNÍ PŘEMĚNA 

• ŠOKOVÁ PŘEMĚNA 

• REGIONÁLNÍ PŘEMĚNA 

2) Doplň názvy přeměněných hornin:  

• M _ G _ _ _ _ _          F _ _ _ T          S _ _ R          R _ _ A          _ R _ _ _ R 

3) O které přeměněné hornině je řeč? 

• Tato hornina vzniká přeměnou vápence, také se jí říká krystalický 

vápenec. Používá se ve stavebnictví a sochařství. 

• Existují dva typy této horniny (orto- a para-). Vzniká nejčastěji přeměnou 

žuly nebo pískovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Anglický jazyk________________________________________________________________________________ 

Deváťáci, 

probrali jsme vazbu USED to, která se používá pro vyjádření minulého času (chodíval jsem, bydlíval 

jsem, hrával jsem..aj.). Za slovesem used to vždy následuje INFINITIV VÝZNAMOVÉHO slovesa. 

WHEN I WAS A LITTLE BOY, I  USED TO PLAY THE PIANO. 

MARTIN USED TO BE VERY SELFISH. 

MY GRANDMA USED TO WORK AS A NURSE. 

WE USED TO FEEL SAFE THOSE DAYS. 

Otázka a zápor se tvoří pomocí DID, za kterým následuje už samotné USE. 
 
WHERE DID YOU USE TO LIVE WHEN YOU WERE A KID? 
 
DID FASHION USE TO BE SIMPLER? 
 
WOMEN DIDN´T USE TO WEAR TROUSERS TO THE OFFICE. 
 
I DIDN´T USE TO EAT A LOT. 
 
Mrkněte na video: 
 
HTTPS://ENGLISHHACKER.CZ/ANGLICKE-GRAMATICKE-CASY-15-USED-TO/ 

→ Přeložte: 
Chodíval jsem do školy ve Vacově. 
Míval jsem dlouhé vlasy, když mi bylo 5. 
Hrával jsem fotbal. 
Míval jsem křečka. 
Býval jsem dobrý v angličtině. 
Hrával jsem hry na počítači celé noci. 
Bydlívala ve velkém domě. 
Bývala kamarádka se Zuzkou. 
 
Věty napište do školního sešitu, zkontrolujeme si je společně při videokonferenci. 
 
→ Znovu si projděte PS str. 44/45/46 – budeme procházet společně (minule jsme nestihli). 
 

Procvičování: 
 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-used-to 
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