
Učivo pro 9. ročník: 9. – 13. 11. 2020   

Milí deváťáci,  

zasílám učivo na další týden. Opět v tomto týdnu proběhnou videokonference, jejich přehled 

najdete na stránkách školy (v úterý 10.11. videokonference nebudou – bezproudí). 

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

a uvedli důvod vaší neúčasti. Včas posílejte vypracované úkoly! Někteří ještě nezaslali práce z 

minulých týdnů, odevzdávání je povinné a může být vyučujícím hodnoceno! V případě potíží, 

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

                                                                                                                                Jana Krbková 

Matematika:  

Přijímačky v pohodě – Matematika: Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny: úlohy 

k procvičení: str. 15/cv. 18; str. 16/cv. 19-22; Jednotky délky, obsahu, objemu: str. 18 - 19 

(zkontrolujeme při videokonferenci v pondělí 9.11. a ve čtvrtek 12.11.) 

Úkol: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 13.11.! Tento 

úkol bude hodnocen známkou! 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Rozklad mnohočlenů na součin: POMOCÍ VZORCŮ 

(vysvětlím a vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 9.11.) 

1. Rozlož pomocí vzorce (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 a (A – B)2 = A2 - 2AB + B2: 

 

2. Rozlož pomocí vzorce (A + B).(A – B) = A2 – B2: 

  

Rozlož na součin (pomocí vzorců): 

1) 4x2 −                            5) 42 yx100 −                 9) 22 1025 yxyx +−               

2) 2x1−                              6) 9ba 82 −                     10) 1x4x4 2 ++  

3) 22 b4a9 −                      7) 1x2x2 ++                 11) 9x6x2 +−  

4) 22 y4x +−                     8) 16x8x2 +−              12)        25ba 82 −  



Fyzika:  

Úkol: z minulého týdne: (vyřešíme společně při videokonferenci ve čtvrtek 12.11.) 
Učebnice: Fyzika 5: str. 22/ ÚLOHY: 1-5; str. 23/ cv. 1 
 

- učebnice: str. 23-25: Přeměny mechanické energie: přečíst a přepsat tyto poznámky do 

sešitu: 

Přeměny mechanické energie: 

- snižuje-li se polohová energie tělesa, zvyšuje se jeho pohybová energie a naopak, celková 

energie tělesa zůstává stejná 

Zákon zachování energie: Jednotlivé druhy (formy) energie se mohou v izolované soustavě 

vzájemně přeměňovat, ale celková energie izolované soustavy se během času nemění. 

 

Připrav si odpovědi na tyto otázky: (kontrola při videokonferenci ve čtvrtek 12.11.) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

IKT:  

Nová lekce z IKT byla otevřena v moodle. Odkaz do Moodle je na www stránkách školy v 

zadání distanční výuky vaší třídy. 



NĚMECKÝ JAZYK 

  EINHEIT 4 – Meine Woche 

Videokonference v pátek 13. 11. od 12:00 

Tento týden si vysvětlíme, jak se v němčině tvoří řadové číslovky – ORDINALZAHLEN 

● do školního sešitu si přepiš/vyfoť a nalep  - gramatický přehled 

ORDINALZAHLEN = ŘADOVÉ ČÍSLOVKY                                                                                                                                              

         od 1 – do 19 se tvoří z číslovek základních, přidáním přípony -te 

Vyjímka: 1. der, die, das erste (první)                                                                                                                                            

    3. der, die, das dritte (třetí) 

př.  2. der, die, das zweite (druhý); 7. der, die, das siebte (sedmý); 11. der, die, das elfte 

(jedenáctý); 18. der, die, das achtzehnte (osmnáctý) 

         od 20 a výše se tvoří přidáním přípony -ste 

př. 20. der, die, das zwanzigste (dvacátý); 45. der, die, das fünfundvierzigste 

Řadové číslovky stojí se členem určitým, který odpovídá počítanému předmětu: 

der dritte Tag, die neunte Klasse, das vierte Kind  

 

● učebnice 

str. 39 / cv. 8 – Michaels Stundenplan - Michaelův rozvrh hodin  

a) dokonči věty podle vzoru 

b) projdi si otázky a odpovídej, 

str. 39/ cv. 9b – Napiš věty do sešitu (řadové číslovky piš slovem)                                                                                     

vzor: März ist der dritte Monat im Jahr. (Březen je třetí měsíc v roce.) 

Všichni budou mít cv. 9b vypracováno do páteční videokonference, kde zkontrolujeme! 

 

● do pátku 13. 11. vyplň 10 bodový online kvíz – bude hodnocen, známka se objeví na  

Škole online 

10 – 9 (známka 1); 8 – 7 (2); 6 – 5 (3); 4 – 3 (4); 2 body a méně (5) 

https://forms.gle/SYXA1L1e63UJyZmJ9 

  

https://forms.gle/SYXA1L1e63UJyZmJ9


ZEMĚPIS 

Tématem dalších hodin budou mezinárodní organizace. 

Učebnice str. 32, 33 – přečíst text 

- do školního sešitu si opiš, nebo nalep následující text (podle učebnice doplň 

vynechaná písmena) 

 

 

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 

-vznikají za účelem efektivnějšího využívání L _ _ _ _ _ _ _ potenciálu,  

N _ _ _ _ _ _ _ _ _ bohatství, F _ _ _ _ _ _ , V _ _ _ _ _ _ _ _ sil 

 

 výhody: společná O _ _ _ _ _ státu, volný pohyb Z _ _ _ _, financí a pracovních sil 

 nevýhoda: určitá jednolitost, ztráta některých P _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

OSN (organizace spojených národů) sídlo: New York 

– vznik po 2. sv. válce;  

cíl:  zabránit válkám a řešit konflikty mírovou cestou;   

odborné organizace OSN: 

 UNESCO – Org. pro výchovu, vědu a kulturu 

 UNICEF – Dětský fond OSN 

ČR – členem od r. 1993 

Severoatlantický pakt (NATO) Spojenectví severní Ameriky a Evropy 

-nejdůležitější vojenské uskupení na světě 

-obrana členských států před vojenským napadením 

ČR – členem od r. 1999 

OPEC – Sdružení států vyvážející ropu (Venezuela, Kuvajt, Irák…) 

NAFTA – Severoamerická dohoda o volném obchodu 

členové: Kanada, USA, Mexiko; cíl – společný trh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis  

Geologické děje 

Tento týden tě také čeká test na známky. Na jedničku potřebuješ získat alespoň 9 bodů, na 

dvojku 7, na trojku 5, na čtyřku 3 body. V testu je několik slovních odpovědí, ty mohu 

dodatečně při kontrole označit jako správné a může se tedy stát, že ti přibydou body. 

(Ubývat nebudou, protože co je vyhodnoceno jako správné, tak správné zůstane!) Pokud 

se ti test nepodaří, nezoufej a zkus ho znovu. 

Odkaz na test: https://forms.gle/DQVbHqF1BVp57vGg6 (je i na stránkách školy). 

 

Vypracuj následující úlohy: (vše si projdeme na videokonferenci) 

 

 

 

https://forms.gle/DQVbHqF1BVp57vGg6


 

 

 

 

 

Chemie  

Neutralizace, soli 

V pondělí si při videokonferenci připomeneme, co je neutralizace a jak probíhá.  

Připrav si sešit a tužku. 

Na stránkách školy je připravena prezentace na téma Neutralizace. Podívej se na ní.  

Vypracuj následující úlohy:   ÚLOHY MI POŠLI! 

1. Dokonči rovnice neutralizace a pojmenuj vzniklé soli: 

𝐻𝐵𝑟 + 𝐾𝑂𝐻 → 

𝐻2𝐶𝑂3 +𝑁𝑎𝑂𝐻 → 

𝐻𝑁𝑂3 + 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 → 

2. Neutralizací kyseliny sírové hydroxidem vápenatým vzniká … a voda. Pojmenuj sůl 

a napiš rovnici této reakce. 

 

 



Český jazyk 

Videokonference z ČJ proběhnou ve středu od 12:00 a ve čtvrtek od 10:00 
připravte si na ně: pracovní sešit (OPČ 1), Přijímačky, učebnici ČJ, sešit mluvnice, psací potřeby 
       (ve čtvrtek ještě dějepis) 
 
Mluvnice:  

• !!! Přijímačky: vypracuj samostatně str. 29 – 31 a před videokonferencí mi pošli foto se  

zodpovězenými otázkami 

(kontrolu uděláme při videokonferencích, ve středu str. 29 a 30, ve čtvrtek str. 31)  

 

• OPČ 1 str. 33 /cv. 31 (máte hotovo z minulého týdne), kontrola při videokonferenci ve středu 

 

• zopakuj si pojmy: (udělej si zápis do sešitu mluvnice) 

slova nadřazená, podřazená, souřadná (podle uč. str. 29) 

synonyma, antonyma, homonyma (podle uč. str. 32, 33) 

neúplná homonyma (podle uč. str. 35) 

sousloví (podle uč. str. 33) 

 

• OPČ 1 str.27 / cv. 13 

• OPČ 1 str. 28 / cv. 17 

• OPČ 1 celá str. 29   kontrola ve čtvrtek 

 

Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy (kdo neposlal název knihy, učiní během tohoto týdne!!!) 

• zapiš do sešitu literatury: 

Romain Rolland 

- francouzský spisovatel 

- 1915 – získal Nobelovu cenu za literaturu 

- dílo: Petr a Lucie – novela = epický žánr, krátký prozaický útvar s překvapivým závěrem 

                    - příběh se odehrává na poč. roku 1918, ve Francii se seznamují dva mladí lidé, svůj                        

         vztah chtějí zpečetit před bohem 

 

vyplň online test, který se vztahuje k ukázce (NAJDEŠ JI NÍŽE) a test odešli nejpozději v pátek 13. 11. 

https://forms.gle/Vc1xLRWjGQfuPoaD8 

test bude hodnocen známkou 

 

 

Sloh: 

na videokonferenci ve středu si připrav práci z minulého týdne 

 

https://forms.gle/Vc1xLRWjGQfuPoaD8


ROMAIN ROLLAND - PETR A LUCIE 

Krásné staré písně plakaly svým zbožným smutkem. Petr a Lucie, dva mladí pohané, se drželi za ruce 

před tím velikým Přítelem v truchlícím kostele. A oba zároveň šeptali: 

 „Co se jí stalo?“ zeptala se Lucie. Ale Petr ji neviděl. Vešli. Nad hlavami jim vrkal holub. Poslední zvuk 

zvenčí. Pařížský ruch pohasl. Širé nebe zmizelo. Velebné tóny varhan, mohutné klenby, kamenná a 

zvuková opona, to všechno je oddělilo od světa. Zastavili se v postranní lodi, vlevo od vchodu mezi 

druhou a třetí kaplí. Usedli na schody ukryté před pohledy ostatních lidí a schoulili se k sobě ve 

výklenku pilíře. Seděli zády ke kruchtě, a když zdvihli oči, viděli horní část oltáře, kříž a barevná okna 

v boční kapli. 

Nebe zůstalo i na Velký pátek zataženo dlouhými šedivými závoji, ale vzduch byl vlahý a klidný. Na 

ulicích bylo vidět květiny, narcisy, fialky. Petr jich několik koupil a Lucie je nesla. Šli po tichém 

Zlatnickém nábřeží a prošli kolem Čisté Matky Boží. Půvab starého města, zalitého tlumeným světlem, 

je obklopoval svou velebnou lahodou. Na náměstí sv. Gervasia se před nimi rozlétl houf holubů. Dívali 

se za nimi, jak poletují kolem chrámového průčelí, jeden z nich usedl na hlavu kamenné sochy. 

„Veliký Příteli, snoubím se s ním – snoubím se s ní – před tebou. Spoj nás! Vidíš naše srdce.“ A jejich 

prsty zůstaly spojeny, vpleteny do sebe jako proutky košíků. Byli jediným tělem, a tím tělem probíhaly 

vzrušené vlny tónů. Oddali se snění, jako by leželi v společném loži. 

Stisk prstů jim připomněl, že plují spolu. A opět se uviděli v šeru kostela, jak se k sobě pevně tisknou a 

poslouchají krásné chrámové zpěvy, jejich srdce, rozplývající se láskou, byla u samých vrcholů nejčistší 

radosti. A oba si vroucně přáli – modlili se za to – aby s těch výšin již nikdy nesestoupili. V té chvíli Lucie, 

která právě vášnivým pohledem políbila svého druha – Petr, oči přivřené a ústa pootevřená, se ztrácel 

v extázi štěstí a pozdvihoval hlavu ve vděčné radosti k oné nejvyšší Síle, kterou člověk pudově hledá ve 

výšinách – zachytila v červeném a zlatém okně postranní kaple usměvavou tvář oné rusovlásky. A jak 

na ni oněmělá úžasem pohlížela, spatřila na té zvláštní tvářičce opět výraz zděšení a soucitu.  

Lucie opět v duchu uviděla tu rusovlasou holčičku. A najednou se jí zazdálo, že ji už viděla předešlé noci 

ve snu. Nedařilo se jí vzpomenout, zdali se jí o ní opravdu zdálo, nebo zdali do minulého spánku 

promítla to, co před chvílí spatřila před chrámem. Potom ji omrzelo lámat si tím hlavu a její myšlenky 

se roztoulaly. Petr myslel na dny svého krátkého uplynulého života. Skřivan, vzlétající nad zamlženou 

rovinu, aby našel slunce… Jak je daleko! Jak vysoko! Je vůbec možné dospět k němu?…. Mlha houstne. 

Už není vidět ani zemi, ani nebe. A síly ochabují… Najednou, zatímco pod klenutou kruchtou proudí 

gregoriánský zpěv, zaznívá jásavá píseň a z šera se vynořuje zkřehlé tělíčko skřivana, volně plujícího po 

nekonečném moři slunce… 

Když stáli již nahoře na schodech a chystali se vstoupit do chrámu, Lucie se ohlédla a spatřila dívenku, 

opírala se o průčelí, ruce vztažené nad hlavou, dívala se na Lucii. Měla jemnou, poněkud archaickou 

tvářičku středověké sošky, s roztomilým, záhadným, produševnělým a něžným úsměvem. Také Lucie 

se na ni usmála a upozornila na ni Petra. Ale dívenčin pohled se svezl nad ně a náhle se zděsil, děvčátko, 

zakryvši si tvář dlaněmi, zmizelo. 
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Dějepis 

vyplněný pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 13. 11. 

práce bude hodnocena známkou 

 

Československá republika mezi válkami    pracuj s učebnicí (str. 36 – 40) – doplň informace 

Pojmenuj části ČSR a uveď, které národy žily v 

těchto oblastech: 

1. 

2. 

3. 

      4. 

Přiřaď ve středním státním znaku jaké symboly patří k jaké části ČSR: 

 

 

 

 

Datum vyhlášení ČSR: __________________ 

1. prezident: _________________________________  (od ________ do _________ ) 

2. prezident:  _________________________________  (od ________ do   ________ ) 

exilový prezident: _______________________________  (od ________ do   ________ ) 

 

ústava přijata: ____________ 

 

 POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

První republika/dnes 

SENÁT 

První republika/dnes 

počet členů / / 

kolik let muselo být členům / / 

funkční období / / 

od kolika let mohli občané volit / / 

 

Seřaď národnosti žijící v ČSR od nejpočetnější k nejméně početné: (uveď i % - podle učebnice) 

 

Němci    –     Rusíni     –      Poláci      –       Češi a Slováci      -       Maďaři    

  

Přečti si informace o Slovensku a Podkarpatské Rusi: ke každé oblasti napiš několik zajímavostí 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 

Milí deváťáci, 

čekají nás videokonference ve středu a v pátek. Čtěte prosím pozorně, co na kdy si připravit, co 

odeslat atd. 

Na videokonferenci ve středu vypracujte: 

Učebnice 

str.16/cv.1 – poslech (na stránkách školy) 

                     -text si poslechněte, přečtěte a přeložte 

                     -projděte si tabulku „Look and learn“, kde zjistíte, jaké věty používáme, když slušně 

                        někoho o něco žádáme 

 

str.16/cv.2 – poslech (na stránkách školy) 

                     -do školního sešitu napište, kde lidé jsou 

 

str.16/cv.3 – poslech ze cv.2 znovu 

                     -do školního sešitu doplňte věty 

→tato cv.1,2,3 zkontrolujeme ve středu při videokonferenci 

Pracovní sešit 

str.14/cv.1,2 →tato cv.1,2 zkontrolujeme ve středu při videokonferenci 

 

Na videokonferenci v pátek si připravte učebnici, pracovní sešit, sešit. 

Další domácí příprava: 

Pracovní sešit str.15/cv.1,2 (jako nápovědu můžete použít text z učebnice na str.17) 

→tuto vypracovanou stranu vyfoťte a pošlete na email: fridrichova@zsvacov.cz nejdéle do pátku 

13.11. (práce bude oznámkována) 

 

Opakujte slovíčka Unit 1 

 

 

 

 

 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz

