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Výklad: 
Jehlan 
Je těleso, jehož podstavou je mnohoúhelník a jeho plášť tvoří trojúhelníky. 

 

  
 

 
                                     

Sp obsah podstavy Pro každý jehlan tedy budeme muset vymyslet vzoreček.  
Spl obsah pláště V tomto případě je podstava čtverec (a.a) a plášť 4 Δ (4. a.s/2) 
 

Kužel 
Je těleso, jehož podstavou je kruh a jeho plášť tvoří kruhová výseč. 

 

  
 

 
                               

r poloměr 
v výška 
s strana Je to délka přepony pravoúhlého trojúhelníka na obrázku, tedy poloměr kruhové výseče pláště. 
 

Cvičení: p. s. 2. díl str. 175, p. s. 3. díl str. 177, 178. 



 
178/3 Nejprve musíte z Pyth. věty spočítat výšku trojúhelníků, tedy délku s. Viz jehlan nahoře. 
178/4 Nejprve musíte z Pyth. věty spočítat úhlopříčku čtverce. Poté musíte z další Pyth. věty spočítat výšku jehlanu. 
178/5 Nejprve musíte z Pyth. věty spočítat výšku trojúhelníků, tedy délku s. Viz jehlan nahoře. 

Pozor, u každého příkladu používáte jiné pravoúhlé trojúhelníky. Nakreslete si to . 

 

Přírodopis  

V úterý 14.4. bude zadán test v Alfovi – téma: Genetika – úvod. Test prosím vypracovat do pátku 17.4. Tento test 

půjde spustit vícekrát, můžete ho tedy využít pro procvičování a opakování učiva. Známku z prvního vyplnění 

(úspěšného dokončení) testu si zapíši. 

Dle zaslané prezentace na emaily žáků – téma: Genetika – 2.část – prostudovat Mendelovy zákony a vzorový 

příklad. Prezentace bude doplněna zvukovým komentářem. 

Anglický jazyk (p. u. Burdová) 

Út 14. 04. PS str. 84, slovní zásoba lekce 6A + Phrasal verbs = frázová slovesa 
 Učebnice str.68  
 Přečti si text FRIENDS a přelož ho. 
ALF ČEKÁ!!! 
 
Čt 16.04. PS str. 80 Opiš si do velkého sešitu Podmínkové souvětí - 1. typ 
 Učebnice str. 68 Vypiš tato podmínková souvětí z textu do sešitu. 
 Učebnice str. 69 cv.3, 4 Budeme si látku ještě vysvětlovat v úterý a ve čtvrtek přes ZOOM. 
NIC NEPOSÍLÁTE. 

 



Fyzika 
Termonukleární reakce 
 
Termonukleární reakce jsou jaderné reakce, při kterých dochází ke slučování jader lehčích prvků na těžší. 
Probíhají za neuvěřitelně vysokých teplot – miliony stupňů Celsia v jádrech hvězd. 
Uvolňuje se při nich obrovské množství energie (Sluníčko). Především jde o slučování (jaderná fúze) jader vodíku na 
jádra helia. Uvolněná energie souvisí s hmotnostním úbytkem jader. 
Jedná se tedy o čistou přeměnu hmoty na energii. Einstein E = m.c2; c je rychlost světla c = 300 000 000 m/s 
 
Tedy když přeměním např. 2 kg jakékoli látky na energii, získám 2.300 000 0002 = 180 000 000 000 000 000 J 
 
Je to úplně jiný proces, než jak využíváme jaderné reakce k uvolnění energie v jaderných elektrárnách.  
 
Experimentálně již fyzikové umí tyto reakce vyvolat. Pro průmyslové využití výroby energie v elektrárnách je ale 
problém s udržením tak vysokých teplot dostatečně dlouhou dobu.  
 
Termonukleární reakci umíme vyvolat při jaderných explozích – armáda – vodíková bomba. Samotná reakce trvá 
zlomek sekundy, ale paseku to udělá strašnou. Pokud si přečtete níže uvedenou tabulku, můžete se zamyslet nad 
tím, jaké „krásy“ na sebe jako lidé připravujeme. 
 

 



 
 
 

Německý jazyk (p. u. Zimmermannová) 

Úkoly na příští týden:  test zadaný v Google Classroom (opakování)  
    PS 33-35 
 

Anglický jazyk (p. u. Pulcová) 

A) OPRAVA A KONTROLA 
1 – Poland 
2 – Greece 
3 - Hauxe, France 
4 – Romania 
5 – Bermudas 
6 – Luxembourg 
7 – Florence, Italy 
8 – Finland 
 
B) POZOR, NOVÁ LÁTKA!! TRPNÝ ROD – PASSIVE VOICE 
1) Podívat se na videa 
https://www.youtube.com/watch?v=sYuQaOAa4v4 
2)Pročíst 
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive 
Pracovní sešit: str. 78-80 Trpný rod/ 5.1 až 5.13 
3) Za odměnu :D :D :D 
https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng 
 
C) OPAKUJTE A PROCVIČUJTE NA ALFOVI 
Tam mám možnost vidět, jak jste pilní a šikovní POZOR! Test je potřeba vyplnit nejpozději do 17. 4., později už 
nebude k dispozici. Tento týden ještě procvičujme, příští týden bude test na známky. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sYuQaOAa4v4
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive
https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng


Český jazyk  

 
MLUVNICE Opakování druhy VV 
a) PS – str.27/ cv. 5   - dle zadání 
b) PS – str.27/ cv. 7 
c) DÚ – do mailu vypsat z PS – str.27/cv.5 VV – předmětnou, podmětnou, podmínkovou, příčinnou, přípustkovou, 
poměr odporovací!!! 
Prosím pište na novou mailovou adresu - handulaberankova@gmail.com !!!! 
Trénovat testy čj – především pro 9.roč.-online Alf!!! 
 
SLOH 
Úvaha – Zopakovat znaky úvahy (položit otázku, zamyslet se, snažit se na ni odpovědět dle vlastních názorů, 
zkušeností, kladných i záporných, závěr…..) 
Téma: Já a současná situace (karanténa, škola, Velikonoce …) 
a) Promyslet text, nadpis, osnova, odstavce – odevzdat mailem do 23.4.!!!!  
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Učebnice str.125 – K. Čapek – Bílá nemoc 
Do lit. seš. Zapsat – autor, název 
Odpovědi: a) Jaké je mravní poslání textu?  
 b) Proč odmítal dr. Galén léčit bohaté?  
 c) Co znamená pojem utopismus? 
 d) Co je Hippokratova přísaha?  

 
Německý jazyk 
1.Hodina 
PS – procvičení nepravidelných sloves – str.29/ cv. 4 – doplnit a zaslat mailem!!! 
 
2.- 3.Hodina 
Učebnice str.104 – Mein Tagebuch  
a) Natrénovat čtení, neznámá slovíčka vyhledat a zapsat 
b) Nachystat si ústně český překlad 
 
16. 4. Při online výuce zopakujem Mein Tagebuch!!!! 
 

ORV 
 
1. vyučovací hodina 
Rodina – opakování 
Do sešitu odpověz na otázky: (piš otázky a odpovědi) 

1) Registrované partnerství je svazek mezi…… 
2) Společné jmění je majetek…. 
3) Rodiče mají vyživovací povinnost vůči…… 
4) Za pěstouna označuje zákon osobu….. 
5) Na výchově dítěte se podílí….. 

 
Pošli foto mailem. Připrav se na testv Alfovi: uč. Strana 76 – rámeček, Rodina, Rodiče a děti. Bude od 20 .4 – 24 .4. 
odevzdat nejpozději 24.4. 
 

 

 
 
 

mailto:handulaberankova@gmail.com


Chemie 
 
1. vyučovací hodina 
Učebnice strana 98 – 99 – přečíst 
Zápis do sešitu: 
Léčiva 

a) Léčivé látky 
b) Léčivé přípravky 

Účinná látka + pomocná látka = léčivý přípravek 
Léková forma – tableta, krém, mast, kapky 
Léky – druhy 
Antipyretika – na teplotu 
Analgetika – na bolest 
Antibiotika – na bakterie (streptokok, stafylokok) – kok – kulovitá bakterie 
Antihistaminika – na alergie 
Vitaminové přípravky – patří mezi léky 
 
2. vyučovací hodina 
Učebnice strana 100 – 101 – přečíst 
Zápis do sešitu: 
Chemický průmysl 

- Chemický průmysl závisí na surovinách – ropa, zemní plyn, uhlí, vzduch, voda, kaolin, železná ruda atd. 
3 obory chemického průmyslu 
1) Petrochemie – zpracování ropy – Chemapol Litvínov, Paramo Pardubice, Spolchemie Ústí nad Labem, 

Syntezia Pardubice 
2) Chemický a farmaceutický průmysl – Zentiva, Spofa, Walmark 
3) Gumárenský – Kaučuk Kralupy nad Vltavou 

 

Zeměpis  
Cestovní ruch 

Ekonomické odvětví, které patří do terciéru.  
Důvody proč lidé cestují. Poznávání nových zemí, kultury, touha po zážitcích, relaxace, motivace související s vírou. 
Dovolená – aktivní nebo pasivní. Zjisti, co to znamená? 
Vnitrostátní, zahraniční /sezonní – zimní, letní/, podle počtu osob /hromadná, individuální/. 
Lokalizační předpoklady dělíme na přírodní, společenské, technické památky. 
K realizačním podmínkám patří dopravní dostupnost, stravování, ubytování, sportovní vyžití. 
Selektivní předpoklady – politická situace ve státě / války, rasismus, terorismus atd. 
Úkoly – vyhledej v atlasu, na internetu nejznámější památky zapsané v  Seznamu UNESCO: https://en.unesco.org/ 
 
Jak byste hodnotili koncentraci těchto památek na našem území? Které jste navštívili? 
 
Cestovky – Thomas Cook, ČEDOK, atd. 
Str. 104, učebnice, Otázky 1,2,3,4 

https://en.unesco.org/

