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Matematika  

 
 
 



 
 

Cvičení: pracovní sešit str. 179 – 182 
návody: 
179/8 Spočítejte pomocí Pyth. věty výšku v podstavě a obsah podstavy. 
180/10 Podstavu tvoří 6 rovnostranných trojúhelníků. Spočítejte výšku jednoho trojúhelníku. 

Spočítejte obsah jednoho trojúhelníku a obsah celé podstavy. Dopočítejte ze vzorce pro objem. 
180/11 Podstavu tvoří 6 rovnostranných trojúhelníků. Spočítejte výšku jednoho trojúhelníku. 

Spočítejte obsah jednoho trojúhelníku a obsah celé podstavy. Spočítejte výšku trojúhelníků 
tvořících plášť a jejich obsahy. 

181/13 Podstavu tvoří 6 rovnostranných trojúhelníků. Spočítejte výšku jednoho trojúhelníku. 
Spočítejte obsah jednoho trojúhelníku a obsah celé podstavy. 

182/16 Spočítejte výšku trojúhelníku podstavy. Spočítejte výšku čtyřstěnu pomocí Pyth. věty. Jedna 
strana je hrana hranolu, druhá strana je 2/3 délky výšky podstavy (těžnice, těžiště). 

 

Fyzika 

Vesmír – Vznik vesmíru 
 
Vznikem a vývojem vesmíru se zabývá kosmologie. 
Stáří vesmíru je dle nejrozšířenější teorie a pozorování odhadováno na 14 miliard let. 
Vznikl z jediného bodu nekonečné hustoty – singularita – v jediném okamžiku: Velký třesk (Big bang). 
Od této chvíle se vesmír neustále rozšiřuje. Objekty v něm se od sebe vzdalují. 
Kosmologové rozdělují vznik a vývoj vesmíru do třech fází: 
1. fáze – neuvěřitelně vysoké teploty, neexistují stabilní částice hmoty ani běžně nám známé síly; 
2. fáze – ochlazování plazmatu, vznik některých částic a sil, jak je známe; 
3. fáze – dnešní stav s částicemi hmoty a silami, které známe (gravitační, elektrické, jaderné….). 

 
 



Český jazyk 
1. hodina 
Učebnice – slovosled str. 78   
Přečíst rámeček  
1. Členění (východisko – jádro) 
2. Činitele mluvnické (postavení přívlastku) 
3. Činitele rytmické (příklonky, předklonky) 
 
2. hodina 
Učebnice str.78/ cv. 4 napsat do školního sešitu, nebo do dom. seš. 
Sloh zadání trvá – úvaha   Já a současná situace   do 24.4. odeslat na mail!!!  
Literární výchova – test Alf   LV3 autoři, ukázky   DO 30.4.!!!! 
Čítanka text   str. 137   Reakcionář Khon 
Do lit. seš. Zapsat a doplnit 
a) Autor, název  
b) Období 
c) Obvinění 
d) Doporučení 
 

Německý jazyk (p. u. Beránková) 

– opakovat slovíčka 5. lekce, testy Alf do 30. 4.! 
1. hodina 
Učebnice Wo ist das Flugzeug? – přečíst, ústně přeložit 
2. hodina  
Pracovní sešit – str. 29/cv.5 
3. hodina 
Promyslet – ústně Mein Kinderzimmer 

 

Německý jazyk (p. u. Zimmermannová) 

 
Pracovní list – zadaný v Google Classroom (opakování tématu Meine Familie – gramatická cvičení, 
slovní zásoba, slohová práce) 
 

Anglický jazyk (p. u. Burdová) 

Po 20.04. 
Připomínám v ALFOVI jsou testy pro 9.tř a zadala jsem tam časové omezení.  
Kdo ho nevyplní, má smůlu. 
VYPLŇOVÁNÍ testů v ALFOVI. 
PS str. 54 cv. 1, 2 
 
Út 21.04. 
PS str. 55 cv. 5,6,7. Kontrolujte si podle klíče, který jsem vám dala do úkolů na školní web. 
Slovní zásoba lekce 6A v PS str. 84 a začněte slovní zásobu 6B 
 
ČT 23.04. 
Učebnice str.70 
Přečti si a přelož. ODPOVĚZ na otázky nahoře ve cv.1 
Učebnice str.71 cv.2 
Napiš věty správně do velkého sešitu, vyfoť a pošli.  vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 
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Anglický jazyk (p. u. Pulcová) 

A) VYPLŇTE PRACOVNÍ LIST  
Pracovní list není nutné tisknout, stačí zapsat to, co doplňujete, do školního sešitu. Nezapomeňte 
očíslovat, ať se v tom vyznáte:) 
 

 
 

B) PROCVIČUJTE NA ALFOVI (!PROCVIČOVACÍ TESTY BUDOU K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 20. DO 
ČTVRTKA 23.4.) 
 
C)!!! V pátek 24. 4. bude zadán TEST NA ZNÁMKY v programu Alf - NA TRPNÝ ROD 
! TEST BUDE S ČASOVÝM LIMITEM, BUDE MOŽNÉ OTEVŘÍT HO JEN JEDNOU A BUDE K DISPOZICI 
POUZE V PÁTEK 24.4.! 
 

 
 
 
 



Zeměpis 
učebnice str. 105 – Turisticky atraktivní oblasti 
 
Nejnavštěvovanější oblasti na světě je pobřeží Středozemního moře / Itálie, Francouzská riviéra/. 
Zimní dovolená – Alpy. Malá vzdálenost od pro návštěvníky, cenová dostupnost, služby na slušné 
úrovni. 
Letní dovolené – Řecko, Turecko, Egypt, Tunis, Bulharsko… 
V současné době vyhledávají turisté i centra mimoevropská. Např. atraktivní destinace v rozvojových 
zemích. Patří sem KEŇA, Tanzanie, ostrovy v Tichém a Indickém oceánu. 
 
Česko má dobré přírodní i kulturní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Stále je co zlepšovat… 
služby, sportovní aktivity atd. 
Otázky a úkoly na s 105 v učebnici 
 
http://www.czechtourism.com/cze/cz/ 
Zelenka J.: Krajina vyhledávaná, konzumovaná, či tvořená cestovním ruchem? 
 
Která nebezpečí mohou hrozit turistům v zahraničí v zaostalé oblasti? 
Vysvětli tzn. druhé bydlení? 
Kde jsou nejvíce soustředěny? 

 

Přírodopis 

1)Vyřešit příklad: Řešení není potřeba zasílat – zkontrolujete v příštím zadání a na zoomu. Projděte si 

ještě jednou prezentace z minulého týdne – vysvětlení Mendelových zákonů + prezentace ze zoom 

konzultace – řešení vzorového příkladu. 

Gen K ovlivňuje barvu květu. Dominantní alela podmiňuje červenou barvu květu, recesivní alela 

barvu růžovou.  

a) Jaké jsou tři možnosti genotypů tohoto genu a jaké budou mít rostliny s těmito genotypy květy? 

b) Znázorni mendelovým čtvercem křížení dominantního homozygota s recesivním homozygotem. 

Jaké květy mají rodičovské rostliny? Jaké květy budou mít rostliny vzniklé tímto křížením? Jaký 

Mendelův zákon odpovídá tomuto křížení? 

c) Znázorni mendelovým čtvercem křížení dvou heterozygotů. Jaké květy mají rodičovské rostliny? 

Jaké květy budou mít rostliny vzniklé tímto křížením? Jaký Mendelův zákon odpovídá tomuto křížení? 

d) Znázorni mendelovým čtvercem křížení dominantního homozygota s heterozygotem. Jaké květy 

mají rodičovské rostliny? Jaké květy budou mít rostliny vzniklé tímto křížením? 

e) Znázorni mendelovým čtvercem křížení recesivního homozygota s heterozygotem. Jaké květy mají 

rodičovské rostliny? S jakou pravděpodobností vznikne tímto křížením rostlina s červenými květy? 

S jakou pravděpodobností vznikne tímto křížením rostlina s růžovými květy?  

2)Pustit si video: J.G. Mendel: https://www.youtube.com/watch?v=w32YzyCLDVM 

3)Test v Alfovi – Mendelovy zákony – vypracovat do pátku 24. 4. 
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Chemie 

1. vyučovací hodina 
Přečíst učebnice strana102 - 105 
Zápis do sešitu: 
Únik nebezpečných látek 

- Životní prostředí 
- Havárie z únikem nebezpečných látek 
- Volat 150,155,158,112,156 
- Houkání sirény s kolísavým tónem, 140sec. 

1) Nepřibližovat 
2) Ukrýt 
3) Ochránit – hlava, oči, ruce, tělo, nohy, dýchací cesty 
4) Utěsnit místnost 
5) Dekontaminace – omytí 
6) Poslouchat TV a rádio 
7) Zbytečně netelefonovat 
8) Varovat ostatní 
9) Klid, řídit se pokyny 
10) Evakuace, zavazadlo 

2. vyučovací hodina 
Přečíst učebnice strana 106 – 107 
Zápis do sešitu: 
Zdroje 

a) Obnovitelné 
b) Neobnovitelné 

Trvale udržitelný rozvoj – zachování životního prostředí dalším generacím 
- Spotřeba přírodních zdrojů 
- Produkce odpadu 
- Obnovitelné – biomasa – bioplyn – vznik matanalu a etanalu 
- Zpracování odpadu – recyklace 

 
ORV 
1. vyučovací hodina 
Učebnice strana 86 – 87 
Globalizace – udělej si výpisky 
2. vyučovací hodina 
Učebnice 88 – 89 – udělej si výpisky 
 
Pozor – blíží se test! 

 

Dějepis 

Kouknout zde na odkazy, doporučuji shlédnout celý film Milada. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-

cerven-150952 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-

cerven-150952 

Doplnit pracovní sešit str. 41,42,43 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven-150952
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven-150952
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven-150952
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven-150952

