
Učivo v týdnu: 23. 3. – 27. 3. 
 

Matematika  

 
 



 



 
Cvičení: pracovní sešit str. 164 - 167 
Pokračujte v řešení úloh na výpočty povrchů a objemů těles.  
 
Návody a výsledky: 
164/19 objem koule V =⁴⁄₃. π.r3; objem krychle V = a3; procenta 52,3% 
164/20 odečíst od objemu většího válce objem menšího V = π.r2.v; hmotnost m = ρ.V = 151,36 kg 
164/21 spočítat výšku válce z Pyth. věty;  V = π.r2.v;  S =2.π.r2 + 2.π.r.v  V=3532,5cm3 S=1295,25 cm2 

165/22 d = v tedy r = v/2dosadit do vzorce pro povrch S =2.π.r2 + 2.π.r.v d = v = 65mm 



165/23 obsah obdélníku; vynásobit rychlostí; vynásobit 60ti (vlastně objem kvádru) 181,44m3 

165/24 spočítat povrch kvádru S = 2ab + 2bc + 2ca; dosadit do povrchu krychle S = 6.a2; spočítat a; 
 spočítat objem krychle V = a3   1,27 m3 

166/25 spočítat výšku z objemu V = π.r2.v; spočítat povrch S =2.π.r2 + 2.π.r.v; připočítat 2% obsahu 
 S = 7,91 + 0,16 =8,07 m2 

166/26 odečíst od objemu většího kvádru objem menšího V = a.b.c; hmotnost m = ρ.V = 4,32 kg 
166/27 Kolikrát se zmenší hustota, tolikrát se zvětší objem. Voda se ve válci může roztáhnout jen 
  směrem nahoru. Tedy je to jednoduché: vydělit hustoty; vynásobit 400.  409 mm 
167 test jednoduché; Musíte zvládnout. 
 
 

Fyzika  
Najdi na internetu a udělej krátký výpisek o našich jaderných elektrárnách. 
-název a kde leží 
-kdy byly postaveny 
-vytiskni a nalep obrázek do sešitu 
-počet jaderných bloků (kolik mají jaderných reaktorů) 
-do kdy se počítá, že budou vyrábět energii, zda je v plánu je rozšiřovat 
-jaký je jejich výkon (Porovnej s výkonem některé naší tepelné elektrárny.) 
-zapiš výhody a nevýhody výroby energie pomocí jaderného štěpení 
 

Český jazyk  

Český jazyk  
A)1. hod. 
a) Učebnice str.58/ cv. 6 – do domácího sešitu vypsat 5 skladebních dvojic se vztahem přimykání = buď se jedná o pu, 
nebo doplněk.V tomto cvičení  jen pu!( vzor: ozařovány sluncem- puz, mění málo pu míry) 
b)Vypsat skladební dvojice s předmětem( 4) určit pád, druh skladebního vztahu – shoda, řízenost , přimykání ( vzor: 
náleží objektům = předmět 6. pád ) 
B) 2. hod. 
a) opakovat pravopis online – velká písmena 
b) PS ČJ str. 10/ cv. 1 pouze doplnit tabulku 
 
Sloh  
PS Čj str.49/ cv. 1.2 dle zadání 
 
Literární výchova 
A)Podívat se na český film – podmínky: současný český autor, film dle knihy současného autora ( Hrabal, Páral, Pavel, 
Jirotka ….) 
B) Provést zápis do ČD dle šablony zadaných informací – Autor knihy: 
 Hlavní postavy:    Stručný obsah: Charaketristika hlavních postav(2) Hodnocení: 
  

Občanská a rodinná výchova 
Do sešitu si opiš růžový rámeček ze strany 76. Nauč se obsah. 

 
Německý jazyk (p. u. Zimmermannová) 

Žákům jsem založila skupinu v Google Classroom, kam jim budu dávat různé úkoly (ještě se do skupiny nepřidali 
všichni, i když by přihlašovací kód měli mít k dispozici). 

- Pracovní list – procvičení časování sloves (děti vyplní a pošlou přes Google Classroom, nemusí se nic stahovat, ani 
tisknout)  

- PS – str. 32,33 

 
 



Chemie 
Zápis do sešitu: 
Jaderné reakce 

- Radioaktivní prvky – rozpadají se 
- Nestabilní jádra atomů 

- Uvolnění radioaktivního záření 
- Při jaderných reakcích se uvolňuje obrovské množství energie.  

- Využití – Jaderné elektrárny 
- Srdce – jaderný reaktor 
- Palivo – uran (štěpení jader atomů uranu) 
- Regulační tyče – aby nedošlo k přehřátí reaktoru 
- Proudí voda pod tlakem – ohřev vody, voda je radioaktivní, mění se v páru (není radioaktivní) 

- Pára – chlazena vodou – odchází teplo 
- Odpad – vyhořelé palivo 

Využití -  atomové bomby 
Obnovitelné zdroje energie 

- Bioplyn – vyhnívání látek rostlinného a živočišného původu bez přístupu vzduchu, obsahuje 50 – 60% metanu 
- Vodík – nejrozšířenější prvek – nevyčerpatelné zásoby, vzniká elektrolýzou vody 

 
Přečtěte si v učebnici kapitoly na straně 90-93 

 

Anglický jazyk (p. u. Burdová)  

Milí rodiče a žáci 
Od tohoto týdne žáci začnou posílat vypracovaná cvičení z učebnice na můj školní email. 
 
Po 23.02. 
Prosím o zaslání písemně  vypracovaných cvičení  do velkých sešitů  ze dne 16.03. UČEBNICE str. 59 cv. 2 a 4. Z dne 
20.03. učebnice str.61 cv.7. 
 Dále bych prosila z učebnice str. 61 cv.3 vyfotit a ještě  vypracovat písemně do velkého sešitu.  cv.4 . a zaslat na 
email: 
vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 
Všechna cvičení, která jsou zadána v PS si kontrolujte podle klíče, který jste dostali. 
PS str.49 cv.3,4,6 
PS str.52 cv.1,2 
Opakovat nepravidelná slovesa a slovní zásobu PS str.83 a 84 lekce 5a. 5B a 5C 
 
Doplňkový materiál:http://www.helpforenglish.cz 
Zde najdete cvičení na gramatiku. 
 
Út 24.03. 
Slovní zásoba PS str.84 5D Fráze –Everyday English 
Učebnice str.62 Přečíst text a doplnit cv.2 a to písemně do velkých sešitů. Vyfotit a poslat na můj email. 
Učebnice str.63 cv.4 a 5 . Opět vyfotit a poslat. 
 
Pá 27.03. 
PS str.50 cv.1,2,3 
Učebnice str.63 cv.6a 
Napiš výraz z příběhu do sešitu a k tomu napiš číslo obrázku 
Vyfotit a poslat 
Učebnice str. 63 cv.7a pospojovat 
Učeb. Str.63 cv. 7b Vytvořit rozhovory písemně do velkých sešitů. Vyfotit a poslat. 
 

 

 

 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


Anglický jazyk (p. u. Pulcová)  

1. Kontrola a oprava zadání z minulého: 
 

 
 

2. Učebnice 
- str. 50 The customer – přečíst, přeložit ústně 
- str. 50/cv.2 písemně 

3. Pracovní sešit 
- str. 40/cv.1,2 
- str. 38/cv.1,3 

 
4. Poslech písničky – do školního sešitu vypsat všechny průběhové časy a všechna slovesa v rozkazovacím 

způsobu (rozkazy, zákazy) 
https://www.youtube.com/watch?v=s70OsXlDD94 
 
 

5. Užitečný odkaz pro procvičování gramatiky, slovíček i poslechu:  
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-9-trida 
 

6. Všechna potřebná slovíčka lze vyhledat buď na konci pracovního sešitu nebo https://slovnik.seznam.cz/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s70OsXlDD94
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-9-trida
https://slovnik.seznam.cz/


Dějepis  

Vypracuj pracovní list a zašli zpět na email 

Učebnice str. 83 

Doporučený seriál k výuce k následujícímu tématu: Zdivočelá země 

 

 

 

 

 

 

 



 Zeměpis 

Rozdělení průmyslu :  těžební průmysl, zpracovatelský průmysl,energetika 
 
těžební průmysl -povrchová těžba,podpovrchová těžba,..... vyhledat PC - recyklace, rekultivace 
zpracovatelský průmysl - černá metalurgie, barevná metalurgie, farmaceutický průmysl, tradiční průmyslové obory 
energetika - elektrárny - jaderné, tepelné, vodní, větrné, přílivové, solární, geotermální.  / podívej se na dokument -
jaderné elektrárny na youtube/ 
 
Opakuj si učivo od str.74-90 
 
DOPRAVA 
Význam dopravy. Doprava je důležitá. Přesun z bodu A do bodu B. 
Rozdělení dopravy - globální,kontinentální,národní 
Kontinentální a vnitrostátní doprava - transevropské sítě / TEN/, vysokorychlostní železniční tratěVRT/,těžké nákladní 
automobily /TIR/ 
 
Doprava ve městech a na venkově - městská hromadná doprava / MHD/, integrované hromadné systémy, 
individuální automobilová doprava 
 

Přírodopis  

Zkontrolovat pracovní listy dle správného řešení, případné chyby opravit! 
Pustit si videa: 
Opakování-evoluce 
https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg 
Jaroslav Flegr – významný český evoluční biolog 
https://www.youtube.com/watch?v=1E4o4TyeW28 
Příprava na nové téma – Genetika  
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE 
 
Vzorové řešení pracovních listů: 
 
Třetihory a čtvrtohory 
1.Jakým vrásněním vrcholily ve třetihorách hornotvorné procesy? Jaká pohoří tehdy vznikla? 
alpinské vrásnění          Alpy, Himaláje… 
2.Jakou změnu prodělala Pangea? 
Rozdělila se na severní a jižní část 
3.Ložiska jakých nerostných surovin tehdy vznikla? Co je základem těchto ložisek? 
Hnědé uhlí-odumřelé listnaté stromy, ropa+zemní plyn-odumřelé organizmy ve vodě 
4.Rozvoj jakých rostlin probíhal ve třetihorách? 
Krytosemenných (listnaté stromy, keře, byliny) 
5.Jací živočichové vystřídali druhohorní veleještěry? 
Savci, ptáci 
6.Z jakého období pochází nejstarší nálezy kostí, které patrně patří předchůdcům člověka? 
Konec třetihor 
7.Jak se nazývá geologická éra, ve které žijeme? čtvrtohory 
8.Jak dlouho už tato éra trvá? 2 mil let 
9.Střídání jakých dob je pro tuto éru typické? Doby ledové a meziledové 
10.Doplň:  
Tato geologické éra je hlavním obdobím vývoje člověka. Byla nalezena řada kosterních   
pozůstatků a nástrojů, které předchůdci člověka používali. Podle jejich  
stupně opracování (dokonalosti) usuzujeme na vývojový stupeň člověka.   
11. Napiš tři rozdíly kostry opice a člověka. 
Člověk –např. větší mozkovna, kratší horní končetiny, dvojesovitě prohnutá páteř (chůze po dvou) 
 12.Spoj, co k sobě patří a očísluj vývojová stádia člověka od nejstaršího předchůdce člověka po současné stádium. 
(vytvořila jsem správné dvojice a přepsala stádia od nejstaršího po to současné) 
1.Australopitékus                                               první předchůdce člověka, vzpřímená postava 

https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg
https://www.youtube.com/watch?v=1E4o4TyeW28
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE


2.Člověk zručný (homo habilis)                         rost. potrava-sběrač, zná oheň, ale neumí ho rozdělat                   
3.Člověk vzpřímený (homo erectus)                větší mozkovna, primitivní nástroje 
4.Člověk rozumný (homo sapiens)                    dokonalejší nástroje, živí se lovem, primitivní řeč             
5.Člověk vyspělý (homo sapiens sapiens)        nejlepší lovec, rozvoj zemědělství a pastevectví 
 
Vývojové teorie                                                            
            Tučně zvýrazněné pojmy jste měli doplnit. Zkontrolovat, opravit!!!                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Nejvýznamnějším představitelem předevolučního myšlení byl Carl Linné, švédský přírodovědec, který zavedl 
systematické třídění a nomenklaturu (názvosloví). Poprvé použij také pojem druh . Základem jeho teorie je 
neměnnost druhů. 
 První významný zastánce evoluce byl francouzský vědec Jean Babtiste Lamarck . Jeho teorie se nazývá lamarckismus 
a tvrdí, že adaptace, které si organizmus vytvoří na prostředí, ve kterém žije, jsou předávány jeho potomkům. Tato 
teorie vzhledem k současným poznatkům z genetika fungují pouze u stavebně primitivních živočichů, např.u 
jednobuněčných. Lamarck jako první použil pojmy biologie a bezobratlí.  
Nejvýznamnějším zastáncem evoluce byl Charles Darwin se svou teorií darwinismus, která je založená na přírodní 
výběru . Podle jeho názoru přežívají lépe adaptovaní jedinci, jejich adaptace se časem kumulují a postupně se tak 
vytváří nové druhy . Své nejvýznamnější poznatky shrnul v knize O původu druhů . 
V současnosti jsou již tyto názory překonané. Hlavním důvodem je rozvoj vědy, která se zabývá dědičností a 
proměnlivostí organizmů, genetika. Nejvíce evolučních biologů se nyní přiklání k teorii sobeckého genu, kterou 
publikoval britský vědec Richard Dawkins ve stejnojmenné knize. Podle této teorie jsou hlavními hybateli evoluce 
geny, které se snaží, aby se co nejvíce jejich kopií předalo další generaci. Tuto teorii významně podporuje a 
rozpracovává český evoluční biolog Jaroslav Flegr, který své poznatky shrnul v knize Zamrzlá evoluce . 
Současně se podle aktuálních názorů vědců přidává k této teorii velký význam epigenetika, která ovlivňuje cestu 
přenosu genetické informace. Epigenetický faktory mohou být např.výživa nebo stres. Tyto faktory mohou ovlivnit 
projev řady genů, a to během celého života organizmu. 

 


