
9._náplň učiva_11.5.-15.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyuč
ující 

ČJ 
(5h) 

Poměry mezi VH NEJPRVE: 
Zopakujte si poměry 
mezi VH (máte v 
loňském sešitě, kdo 
nemá, opíše si 
dopředu do sešitu z 
učebnice modrý 
rámeček na straně 86.  
 
NAKONEC: 
Dozadu do sešitů 
vypracujte cvičení 1 na 
straně 86 (stačí číslo 
věty, spojovací výraz a 
poměr mezi VH) a 
pošlete na můj mail do 
15.5. (pouze ti, kteří se 
neúčastní výuky ve 
škole). 

 POTOM: 
Zhlédněte videa, 
která vám 
pomohou určovat 
poměry mezi VH:  
https://www.youtu
be.com/watch?v=I
WKIYBzNEBE 
a  
https://www.youtu
be.com/watch?v=ra
BRlRyCHmQ 
a 
https://www.youtu
be.com/watch?v=S
wnpIDC01-w 

Šm 

M  
(5h) 

Jehlan 

 
učebnice str. 5 - 14 
(začátek) 
 
výklad : 
 
Zopakuj si vzorce pro 
obvody a obsahy 
obrazců! 
 
Popis jehlanu = těleso s 
podstavou n-úhelníku, 
jedním hlavním 
vrcholem, jeho spojnice 
se středem podstavy = 
tělesová výška v. Ta je 
kolmá k podstavě. 
Spojnice hl. vrcholu a 
středu podstavné hrany 
= stěnová výška va , vb. 
 

Objem se vypočítá 
podle vzorce 

 V = ⅓ Sp . v 
(jednotky krychlové) 
 
 
Povrch se skládá  z 
obsahu podstavy 
(trojúhelník, čtverec, 

procvičování : 
 
http://www.samouk.c
z/moodle/mod/presen
ter/view.php?open=1&
id=455&chapterid=48
55 
 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=C2iIdPb8A9
s (chlapec se nám někde 
nametl, jsou tam 
nepřesnosti, ale pro 
ilustraci se to hodí) 
 
 

 
https://www.skolydes
na.cz/1EUsablony/du
my/3-2-matematika/d
umy-3-2-matematika0
7.pdf 
 
https://www.zskunrat
ice.cz/ucitele/predmet
y-skolni-vzdelavaci-pr
ogram/matematika/m

domácí úkol : 
 
Doporučuji opět dělat si 
solidní náčrtky s barevně 
vyznačenými známými 
údaji !!! 
 
1.Urči velikosti 
všech zbývajících 
prvků v 
trojúhelníku, je-li 
dána velikost 
přepony c = 14 cm, 
odvěsny b = 8 cm. 
 
2. Kosočtverec : a = 
18 cm, α = 68o . Urči 
délku úhlopříčky u. 
 
3. V, S pravidelného 
4-bokého jehlanu : v 
= 20 cm, a = 14 cm. 
 
 
přijímací zkoušky : 
 
1.Jak dlouhá by byla 
role papíru 
sestavená ze všech 
centimetrových 

Pok 

https://www.youtube.com/watch?v=IWKIYBzNEBE
https://www.youtube.com/watch?v=IWKIYBzNEBE
https://www.youtube.com/watch?v=IWKIYBzNEBE
https://www.youtube.com/watch?v=raBRlRyCHmQ
https://www.youtube.com/watch?v=raBRlRyCHmQ
https://www.youtube.com/watch?v=raBRlRyCHmQ
https://www.youtube.com/watch?v=SwnpIDC01-w
https://www.youtube.com/watch?v=SwnpIDC01-w
https://www.youtube.com/watch?v=SwnpIDC01-w
http://www.samouk.cz/moodle/mod/presenter/view.php?open=1&id=455&chapterid=4855
http://www.samouk.cz/moodle/mod/presenter/view.php?open=1&id=455&chapterid=4855
http://www.samouk.cz/moodle/mod/presenter/view.php?open=1&id=455&chapterid=4855
http://www.samouk.cz/moodle/mod/presenter/view.php?open=1&id=455&chapterid=4855
http://www.samouk.cz/moodle/mod/presenter/view.php?open=1&id=455&chapterid=4855
https://www.youtube.com/watch?v=C2iIdPb8A9s
https://www.youtube.com/watch?v=C2iIdPb8A9s
https://www.youtube.com/watch?v=C2iIdPb8A9s
https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-matematika/dumy-3-2-matematika07.pdf
https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-matematika/dumy-3-2-matematika07.pdf
https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-matematika/dumy-3-2-matematika07.pdf
https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-matematika/dumy-3-2-matematika07.pdf
https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-matematika/dumy-3-2-matematika07.pdf
https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/matematika/matematika-9-rocnik-2019-20/jehlan.3933
https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/matematika/matematika-9-rocnik-2019-20/jehlan.3933
https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/matematika/matematika-9-rocnik-2019-20/jehlan.3933
https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/matematika/matematika-9-rocnik-2019-20/jehlan.3933


obdélník, kosoúhlý 
rovnoběžník, …) plus 
obsahů bočních stěn ( 
vždy trojúhelníky) 

S = Sp + Spl 
(jednotky obsahu) 

 

atematika-9-rocnik-20
19-20/jehlan.3933 
  
https://view.officeapps.li
ve.com/op/view.aspx?sr
c=http://dumy.cz/nahle
d/101119 
 
 
 

čtverečků jednoho 
čtverečního metru 
položených těsně 
vedle sebe? 
 
2.Součet tří čísel je 
96. Druhé číslo je o 
20% menší než 
první číslo a třetí 
číslo je o 25% menší 
než druhé číslo. Urči 
tato čísla. 
 
3.V pravoúhlém 
lichoběžníku měří 
základny 9 cm a 5 
cm. Jeho kratší 
rameno měří 3 cm. 
Vypočítej délky 
úhlopříček a délku 
druhého ramena. 
 
4.https://skolaposk
ole.cz/matematika-z
s/9-rocnik/lomene-
vyrazy/slozeny-lom
eny-vyraz 
 
5. 
http://www.schs.cz
/predmety/matema
tika/VY_42_INOVAC
E_AST_62.pdf 

INF 
(1h) 

Záhlaví, zápatí, 
číslování stránek 

Do programu MS Word vlož nebo napiš text alespoň na jednu stránku, 
vhodně ho uprav. Tématem může být např. můj idol. Můžeš vložit i 
obrázek. Podívej se na následující návod v odkazu: 
https://office.lasakovi.com/word/vlozit/zahlavi-zapati-word-2010/ 
Tvým úkolem je podle návodu vytvořit ve tvém textu záhlaví a zápatí: 

1) Do záhlaví napiš své jméno. 
2) Do zápatí napiš číslo stránky. 

Pokud budeš mít text delší, než jednu stránku, nevadí. Záhlaví a zápatí 
se objeví i na další stránce. 
Úkol odešli na e-mail do 15. 5.  

Kašp 

ZNj 
(2h) 

Die 13. Lektion str. 49/Land und Leute 
-píše se o významných 
německých městech - 
vytvoř zajímavou 
prezentaci o jednom z 
nich. Děkuji. 

  Ba 

AJ 
(3h) 

Reading, retelling 
a story, pronouns 
(zájmena) 

Mailem vám pošlu 
příběh/článek s 
nahrávkou a 
pracovním listem. Vy si 
ho přečtete, 

str.66/7 - spojte části 
vět a dozvíte se, co je 
BOOKCROSSING 
str. 67 - vše 

Lehké opakování 
zájmen: 
https://www.helpfo
renglish.cz/files/20
_1253360858_privl

McG 

https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/matematika/matematika-9-rocnik-2019-20/jehlan.3933
https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/matematika/matematika-9-rocnik-2019-20/jehlan.3933
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https://skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/lomene-vyrazy/slozeny-lomeny-vyraz
https://skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/lomene-vyrazy/slozeny-lomeny-vyraz
https://skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/lomene-vyrazy/slozeny-lomeny-vyraz
https://skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/lomene-vyrazy/slozeny-lomeny-vyraz
http://www.schs.cz/predmety/matematika/VY_42_INOVACE_AST_62.pdf
http://www.schs.cz/predmety/matematika/VY_42_INOVACE_AST_62.pdf
http://www.schs.cz/predmety/matematika/VY_42_INOVACE_AST_62.pdf
http://www.schs.cz/predmety/matematika/VY_42_INOVACE_AST_62.pdf
https://office.lasakovi.com/word/vlozit/zahlavi-zapati-word-2010/
https://www.helpforenglish.cz/files/20_1253360858_privlast_zajmena__2_pdf.pdf
https://www.helpforenglish.cz/files/20_1253360858_privlast_zajmena__2_pdf.pdf
https://www.helpforenglish.cz/files/20_1253360858_privlast_zajmena__2_pdf.pdf


poslechnete, vyplníte 
prac list, zkontrolujete 
dle výsledků a nakonec 
článek anglicky 
převyprávíte a 
pošlete mi to na mail. 

cv.8 - Jakým zájmenem 
nahradíte opakující se 
slovní spojení? 
cv.9 - vypište, jaká 
podst. jména zastupují 
tučně vytištěná zájm. 
cv.10 - odpovězte na 
otázky 
cv.11 - nahraďte 
podstatné jméno 
zájmenem 

ast_zajmena__2_pd
f.pdf 
 
https://www.helpfo
renglish.cz/article/2
009052002-cviceni-
padova-osobni-zaj
mena 
 
https://www.helpfo
renglish.cz/article/2
007010801-osobni-
a-privlastnovaci-zaj
mena-2 

AJ 
(3h) 

Travel - slovní 
zásoba - lekce 8 

71/1,2 přiřaď slova a 
výrazy k obrázkům - 
řešení mi pošli na mail 
 
Zkus si poslechová 
cvičení: 
https://www.esl-lab.co
m/ po otevření odkazu 
klikni na Listening 
Activities a vyber 
úroveň (EASY, 
INTERMEDIATE...), sjeď 
dolů a vyber si testy 
dle témat a doplň 
nejméně 2 testy.  Pošli 
mi mailem výsledky. 
(Když se ti nepovede, 
zkus znovu.)  

63/1 zakroužkuj 15 slov 
s tématem krajina 
63/2 slova ze cv. 1 
roztřiď do diagramu 
podle typu krajiny 
63/3 přiřaď pohlednice 
A nebo B k textům 

Projdi si slovíčka 
WB Unit 8 s. 79 - ta, 
která neznáš si opiš 
do sešitu, 
výslovnost si 
poslechni z CD, 
které bylo součástí 
WB 
 
 

Th 

D 
(2h) 

ČSR, Evropa a 
svět po 2. sv. 
válce 1970 - 1979 
 
Stream slavné dny 
- posílám pouze 
výběr, kdo chce, 
vyhledá si další 
Dějiny udatného 
českého národa - 
co jste si ještě 
nepustili od r. 
1945 
 

Pokračujeme stejným způsobem - nalepit zápis,který pošlu, vyhledat a 
přečíst v učebnici, případně 1 větu do sešitu jako vysvětlení 
 
  9.  5.  1974   104.  Den, kdy bylo otevřeno pražské metro (9. květen) 
  2.  3.  1978   97.   Den, kdy do vesmíru vyletěl čsl. kosmonaut 
 

  6.  4.  1970   145. Den, který odstartoval kariéru skupiny ABBA 
11.  4. 1970   61.     Den, kdy začala podivuhodná mise Apolla 13 
17.  6.  1972 69.     Den, kdy začala aféra Watergate (17. červen) 
  5.  9.  1972 37.     Den, kdy zemřela olympijská myšlenka (5. září) – 
atentát na OH v Mnichově 
27.  1. 1973   93.     Den, kdy byla podepsána mírová dohoda o 
vietnamské válce (27. leden) 
20. 10.   1973   43.     Den, kdy byla otevřena Opera v Sydney (20. říjen) 
23. 11.   1976   129.  Den, kdy se člověk potopil do sta metrů 
27.  3. 1977   99.    Den nejhorší letecké katastrofy v dějinách 
25.  5. 1977   66.     Den, kdy měly premiéru Hvězdné války (25. květen) 
18.  9.  1977 1.     Den, kdy člověk poprvé uviděl Zemi a Měsíc 
dohromady – sonda Voyager 
  4.  5. 1979   103.  Den, kdy se M. Thatcherová stala premiérkou   

Se 
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http://www.stream.cz/slavnedny/811854-den-kdy-bylo-otevreno-prazske-metro-9-kveten
http://www.stream.cz/slavnedny/811854-den-kdy-bylo-otevreno-prazske-metro-9-kveten
http://www.stream.cz/slavnedny/797083-den-kdy-do-vesmiru-vyletel-ceskoslovensky-kosmonaut-2-brezen
http://www.stream.cz/slavnedny/797083-den-kdy-do-vesmiru-vyletel-ceskoslovensky-kosmonaut-2-brezen
http://www.stream.cz/slavnedny/10001869-den-ktery-odstartoval-karieru-skupiny-abba-6-duben
http://www.stream.cz/slavnedny/674129-den-kdy-zacala-podivuhodna-mise-apolla-13-11-duben
http://www.stream.cz/slavnedny/674129-den-kdy-zacala-podivuhodna-mise-apolla-13-11-duben
http://www.stream.cz/slavnedny/689656-den-kdy-zacala-afera-watergate-17-cerven
http://www.stream.cz/slavnedny/689656-den-kdy-zacala-afera-watergate-17-cerven
http://www.stream.cz/slavnedny/609809-den-kdy-zemrela-olympijska-myslenka-5-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/609809-den-kdy-zemrela-olympijska-myslenka-5-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/789053-den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-o-vietnamske-valce-27-leden
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http://www.stream.cz/slavnedny/620415-den-kdy-byla-otevrena-opera-v-sydney-20-rijen
http://www.stream.cz/slavnedny/620415-den-kdy-byla-otevrena-opera-v-sydney-20-rijen
http://www.stream.cz/slavnedny/10000619-den-kdy-se-clovek-potopil-do-sta-metru
http://www.stream.cz/slavnedny/10000619-den-kdy-se-clovek-potopil-do-sta-metru
http://www.stream.cz/slavnedny/802514-den-nejhorsi-letecke-katastrofy-v-dejinach-27-brezen
http://www.stream.cz/slavnedny/802514-den-nejhorsi-letecke-katastrofy-v-dejinach-27-brezen
http://www.stream.cz/slavnedny/684438-den-kdy-mely-premieru-hvezdne-valky-25-kveten
http://www.stream.cz/slavnedny/684438-den-kdy-mely-premieru-hvezdne-valky-25-kveten
http://www.stream.cz/slavnedny/810991-den-kdy-se-margaret-thatcherova-stala-premierkou-4-kveten
http://www.stream.cz/slavnedny/810991-den-kdy-se-margaret-thatcherova-stala-premierkou-4-kveten


Př 
(1h) 

Vnější 
geologické 
děje - činnost 
tekoucí vody 

Učivo si projdi z prezentace, kterou vám pošlu. Nejdříve si pusť celou 
prezentaci, udělej si pro sebe otázky v prezentaci, pak zápis, který je tam 
také a pošli mi, že máš splněno a že všemu rozumíš. 

Voj 

F  
(2h) 

Měření 
střídavého 
proudu a 
střídavého 
napětí 
 
Transformátor. 
Rozvodná 
elektrická síť 

Prostudujte si v 
učebnici str. 40 - 41 a 
udělejte si výpisky 
dopředu do sešitů. 
 
 
 
POTOM: 
Prostudujte si v 
učebnici str. 42 - 49 a 
udělejte si výpisky 
dopředu do sešitů 
(včetně schématu 
rozvodné elektrické 
sítě z prezentace, které 
můžete vytisknout a 
nalepit). 

  
 
 
 
 
 
 
NEJPRVE: 
Zhlédněte 
prezentaci: 
https://slideplayer.
cz/slide/12487216/ 

Šm 

Ch 
(2h) 

Významné 
látky v 
organismech - 
sacharidy 

Prostudujte si v 
učebnici str. 61 - 63 a 
udělejte si výpisky 
dopředu do sešitů.  

 Nezapomeňte 
procvičovat značky 
prvků a názvosloví 
anorganických 
sloučenin na 
stránce: 
https://mchzsjilove.
webnode.cz/chemi
e/hry-nazvoslovi-a-
znacky/ 

Šm 

Z (2h) Politická mapa 
světa - typy 
států 

8) (a poslední) státy podle hospodářské úrovně 
- zápis pošlu, nalepit, ke každé skupině vyhledat 2 příklady 
- str. 32 opakování politický zeměpis (správné odpovědi jsou v učebnici 
pro vaši kontrolu) 

- test udělám podle svého, abyste neměli odkud opisovat…  
- pokud chcete mít ode mne “pokoj”, dejte do pořádku všechny úkoly, 
které mi (někteří) dlužíte, a mějte v pořádku sešit…  (platí i pro D) 

Se 
 
 

VkO 
(1h) 

Ekologie, 
duševní 
hygiena 

Opět vás vyženu do 
přírody načerpat 
energii. Všímejte si 
zvířat a rostlin kolem 
sebe, případně 
negativních vlivů, 
jejímiž autory jsou lidé. 

  Šm 

TV 
(2h) 

  Pol, 
Voj 

https://slideplayer.cz/slide/12487216/
https://slideplayer.cz/slide/12487216/
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/


Vv 
(2h) 

 Ba 

SH 
(1h) 

Pohybová činnost 

 

Volba pohybové činnosti dle vlastních možností a podmínek. Kašp 

 

 


