
9. třída 

 Náplň učiva pro samostudium žáků na dny 6. 4. - 8. 4. 2020 

 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyučuj
ící 

ČJ 
(3h) 

Opakování 
- 
tvarosloví, 
skladba 

  
 
 

Zkuste si testík: 
https://testi.cz/testy/cestina/test-
pro-zaky-9.-trid/ 
 
Procvičujte i na stránce: 
https://skolaposkole.cz/prijimaci-
zkousky-ss/prijimaci-zkousky-krat
ke-testy 
 
Na sdílený disk jsem vám uložila 
test, který jsme měli psát ve škole, 
ale už na něj nedošlo. Napište mi 
do Wordu, nebo na papír správné 
odpovědi a pošlete je na můj 
e-mail (do středy 8.3.). Cesta k 
souboru je: 
https://drive.google.com/open?id
=1UkOpA9yKsZoMTBPVHEsBtxnXy
Xv9kLaR 
Důležité: neměňte původní 
soubor, pouze zkopírujte! 
Čísla pište tak, jak jdou za sebou v testu, 
jsou původní, kopírovala jsem texty i s 
nimi, tak se nedivte, že nejdou za sebou. 

Šm 
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M  
(3h) 

Užití 
podobnosti 

V učebnici je tato 
látka na str. 42. 
 
Abych od vás měla 
zpětnou vazbu, 
posílejte mně 
následující 
narýsované úkoly 
na školní mail:  
 
1.narýsuj 
libovolnou úsečku 
AB a rozděl ji na 9 
shodných dílů 
 
2. narýsuj 
libovolnou úsečku 
CD a rozděl ji na 
dvě části v poměru 
5 : 4 
 
3. narýsuj 
libovolnou úsečku 
EF a změň ji v 
poměru 3 : 5 
 
4.  narýsuj 
libovolnou úsečku 
GH a změň ji v 
poměru 5 : 3 

Nejprve 
shlédněte 
výklad: 
https://www
.youtube.com
/watch?v=EP
nwpPYMXRo 
(změna úsečky 
v daném 
poměru) 
 
https://www
.youtube.com
/watch?v=1I
87yuVlfXo 
(dělení úsečky 
v daném 
poměru) 

příprava na př. zk. 
 
řeš rovnici: 
    9.(2-x)  
----------------  =  2 
7x-4.(3x-1) 
 
Švadlena koupila 2 druhy látek. jeden 
metr první látky stál 50Kč, jeden metr 
druhé stál 70Kč. Kolik m kterého druhu 
koupila, jestliže celkem zaplatila 
1540Kč a látky kupovala po celých 
metrech. 
 
Kontrolor zkontroloval během 3 dnů 
2950 výrobků. 
Druhý den zkontroloval o 25% výrobků 
víc než první den. Třetí den o 15% více 
než druhý den. Kolik jich zkontroloval v 
jednotlivých dnech? 
 
Bod A má od středu kružnice s 
poloměrem r=5cm vzdálenost 13cm. 
Urči délku T₁A (T₁ je bod dotyku tečny 
ke kružnici z A), popř. délku tětivy 
T₁T₂. (nápověda - poměry přepon a 
odvěsen). 
 
Sestroj rovnoramenný trojúhelník, je-li 
dána základna z=4cm a poloměr 
kružnice trojúhelníku opsané je 3cm. 
(náčrtek, rozbor, konstrukce, postup)   

Pok 

INF 
(1h) 

Třídění, 
seřazení, filtry 
program MS 
Excel - 
opakování 

Vyzkoušej si další možnosti na práci s programem MS Excel - třídění, 
řazení a filtry, které ti usnadní práci s tabulkou a daty, a také ušetří 
čas podle následujících návodů:  
http://excel-navod.fotopulos.net/tabulky.html 
https://office.lasakovi.com/excel/data/seradit-a-filtrovat-excel/ 
Můžeš k tomu využít svá vlastní data nebo vhodná data vyhledaná na 
internetu. 
 

Kašp 

ZNj 
(2h) 

Velikonoce v 
Německu 
Das Ostern 

 Tradice a 
zvyky 
německých 
Velikonoc - 
hledej na 
internetu, 
opraš, co máš 
z předchozích 
roků, vylepši. 

Vypracuj prezentaci na dané téma, 
pošli ji na můj mail. 
Od některých z vás nemám ještě 
vůbec žádnou odevzdanou práci! 
Dejte to do pořádku. Děkuji. 
 

Ba 

AJ 
(2h) 

Easter  Procvič si 
velikonoční 
slovíčka - 
klikni na 
výslovnost 
https://www.
helpforenglis
h.cz/article/2

Zkus gramatický kvíz s velikonoč. 
tématikou: 
https://www.helpforenglish.cz/arti
cle/2009041203-grammar-theme-p
ark-easter-pre-inter 
a další 2 kvízy:  

McG 
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008031802-e
aster-vocabul
ary 
 
 
Budete-li mít 
chyby, 
udělejte 
kvízy ještě 
jednou. 
 

https://www.helpforenglish.cz/arti
cle/2018033102-cloze-easter-tradit
ions 
 
https://www.helpforenglish.cz/arti
cle/2007040402-easter-quiz 
Nakonec něco pro náročné:  
https://www.helpforenglish.cz/arti
cle/2019041605-easter-joke-quiz 

AJ 
(2h) 

Easter  Slovíčka - 
výslovnost 
https://www.
helpforenglis
h.cz/article/2
008031802-e
aster-vocabul
ary 

Velikonoční kvízy: 
https://www.helpforenglish.cz/arti
cle/2009041203-grammar-theme-p
ark-easter-pre-inter 
 
https://www.helpforenglish.cz/ar
ticle/2007040402-easter-quiz 

 
https://www.helpforenglish.cz/arti
cle/2018033102-cloze-easter-tradit
ions 

 
https://www.helpforenglish.cz/ar
ticle/2019041605-easter-joke-quiz 

Th 

D 
(1h) 

Studená válka str. 79 - 82 
 
oskenované 
výpisky prosím 
do e-mailu 
 
 
Velikonoce 

- co se stalo s NĚ po r. 1945 
- co znamená pojem “železná opona” a “východní 
  blok” 
- nové organizace - NATO, RVHP a Varšavská  
  smlouva (vysvětlení, význam) 
- co se stalo s Koreou (viz seriál MASH) 
 
Velký pátek – Den ukřižování Ježíše Krista | 
Slavné dny…  (puntík do sešitu) 
protože kromě 2 z vás od nikoho nemám žádný 
úkol, očekávejte test, který pošlu e-mailem 

Se 

Př 
(1h) 

Opakování - 
horniny 

 dodělat a 
poslat mi vše, 
co bylo 
zadáno (po 
Velikonocích 
budu 
hodnotit 
známkou) 

Přijde vám všem na vaše maily 
test, který vyplníte a pošlete 
sdíleně zpět _ termín do 12.4. 

Voj 
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F  
(2h) 

Opakování 
- velikonoč. 
tématika 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blíží se Velikonoce, a tak mám pro 
vás pár pokusů s vajíčky. 
 
a) Uvařené, oloupané vejce zkuste 
dopravit do skleněné láhve s 
hrdlem o něco užším, než je 
průměr vajíčka. 
 
b)Jak poznáte, že je vejce vařené, 
nebo syrové (takový běžný 
velikonoční žertík)? 
 
c)Ponořte syrové vejce do vody a 
zařiďte, aby plavalo. 
 
Používejte své znalosti z fyziky, kdo 
dával loni pozor, bude vědět :-D. 
Svá pozorování mi posílejte do 8.4. 
včetně. Můžete mi průběh pokusu 
popsat, nebo nafotit.  

Šm 

Ch 
(1h) 

Opakování 
-  velikonoč. 
tématika 

  Zjistěte, jak  
lze obarvit vajíčka bez chemie, 
přírodními barvivy. Napište mi, 
které způsoby jste našli, pokud jste 
je vyzkoušeli, pošlete prosím foto. 
 
A pokud by se vám přece jen 
zastesklo po chemii, opakujte si na 
stránce 
https://mchzsjilove.webnode.cz/ch
emie/hry-nazvoslovi-a-znacky/ 
Zkuste překonat rekord Kamila z 
loňska :-D. 

Šm 

Z (2h) Politický 
zeměpis 

str.18-19 - co je to stát 
- kdy vzniká 
- čím se vyznačuje 
- překreslit zelené a modré schema str. 18 
- pořád čekám na test Cestovní ruch (mám jich 5) 
- úkol z minulého týdne odevzdalo 15 žáků - ? 

Se 
 
 

Ov 
(1h) 

Velikonoce  Podívejte se 
na video: 
https://www.
youtube.com
/watch?v=llce
KZR0SRQ 

Zamyslete se nad tím, co pro vás       
znamenají velikonoční svátky a jak     
se letos změní jejich charakter.  

Šm 

TV 
(2h) 

Švihadlo - 
vytrvalostně 
 
 

Provedení - přeskoky střídavě pravou a levou nohou (jako běh do 
schodů) za 1 minutu co nejvíce přeskoků (při pokažení pokračujete 
dále a přeskoky načítáte). 
 

Pol, 
Voj 
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Protahovací 
cvičení 
 
 
 
 
Ostatní 
cvičení 
 
 

Stoj rozkročný - snažíme se dostat do širokého stoje rozkročného 
(nezapomeň na natažené nohy a  výdrž v poloze s mírným tahem v 
oblasti vnitřní strany stehen). 
Sed roznožný - rukama se přes natažené nohy snažíme dotknout 
špiček. 
Stoj  - ve vzpažení (ruce spojené+dlaně vzhůru) úklon do stran, 
kroužení horní polovinou těla, předklon, záklon (nezapomeň natažené 
nohy). 
Platí opakovat posilovací cviky - přítahy, kliky, sedy - lehy a další co 
provádíme při běžné výuce. 

Pv 
(2hod) 

Podívejte se po vaší nebo sousedovic zahradě a napište, co všechno kvete v období 
Velikonoc, přidejte obrázky a nějaké další informace, např. o pěstování, životních 
podmínkách a významu těchto rostlin. Úkol zejména pro ty, kteří ještě nezačali žádný 
projekt a nemají žádnou známku.  Budu po Velikonocích známkovat.  

Voj 

 

 


