
MATEMATIKA 

 Prostuduj si novou látku a napiš si zápis do sešitu. (Text + obrázky až po ukázkové 

úlohy.)  

 Prostuduj si všechny ukázkové příklady a sám je pak vypočítej do sešitu.  

 Nové kontrolní úlohy k odeslání nejsou, ale dodělej a zašli všechny 

neodevzdané úkoly do 18. 6.  na mailovou adresu gabriela.mikulecka@zs-

ustecka.cz (naskenované nebo ofocené). Jako předmět   e-mailu použij své 

jméno, příjmení, třídu a předmět, například Jan Novák M 9.A.  
 

Učební materiál - HMOTNOST A POVRCH KUŽELE 

 

Hmotnost kužele 

Hmotnost kužele se vypočítá jako součin jeho hustoty a objemu.  

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 

 

ρ ............................ hustota kužele ................................ 
𝑘𝑔

𝑚3 ................................... 
𝑔

𝑐𝑚3 

V ............................ objem kužele .................................. 𝑚3 .................................. 𝑐𝑚3 

m ........................... hmotnost kužele ............................. kg .................................... g 

 

1
𝑔

𝑐𝑚3
= 1 000

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

Povrch kužele 

Povrch kužele se skládá z podstavy a pláště. 

Podstavu kužele tvoří kruh o poloměru r. 

Plášť tvoří kruhová výseč o poloměru s (strana kužele), která je ohraničena obloukem délky 2πr (obvodem 

podstavy kužele). 

 



 

 

Sp .................... obsah podstavy 

Spl ................... obsah pláště 

S .....................  povrch kužele 

 

 

Povrch kužele 

S = Sp + Spl 

𝑆𝑝 = 𝜋𝑟2 

𝑆𝑝𝑙 = 𝜋𝑟𝑠 

𝑆 = 𝜋𝑟2 + 𝜋𝑟𝑠 = 𝜋𝑟 ∙ (𝑟 + 𝑠) 

 

 

Ukázkové úlohy 

1) Jakou hmotnost má kužel vyrobený z mědi o hustotě 8 900 kg/m3, jehož osovým řezem je 

rovnoramenný trojúhelník o základně délky 6 cm a ramenech délky 5 cm? 

V tomto příkladu musíme nejprve vypočítat objem kužele. K tomu potřebujeme znát výšku kužele, kterou 

vypočítáme pomocí Pythagorovy věty. Nakreslíme si obrázek osového řezu kuželem, vyznačíme v něm 

strany, poloměr podstavy a výšku kužele. Jednotlivé výpočty zapisujeme do sloupců, postupujeme směrem 

zprava a vypočítané hodnoty dosazujeme zpětně do levých sloupců. 

d = 6 cm → r = 3 cm 

s = 5 cm 

ρ = 8 900 kg/m3 = 8,9 g/cm3 

m = ? (g) 



 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 

𝑚 = 8,9 ∙ 37,68 

𝑚 =̇ 335,4 𝑔 

𝑉 =
𝜋𝑟2𝑣

3
 

𝑉 =
3,14 ∙ 32 ∙ 4

3
 

𝑉 =
3,14 ∙ 32 ∙ 4

3
 

𝑉 = 37,68 𝑐𝑚3 

𝑣2 = 𝑠2 − 𝑟2 

𝑣2 = 52 − 32 

𝑣2 = 52 − 32 

𝑣2 = 25 − 9 

𝑣2 = 16 

𝑣 = 4 𝑐𝑚 

 

Hmotnost kužele je 335,4 g. 

 

2) Vypočítej povrch kužele s průměrem podstavy 18 cm a stranou kužele dlouhou 12 cm.  

d = 18 cm → r = 9 cm 

s = 12 cm 

S = ? (cm2) 

𝑆 = 𝜋𝑟 ∙ (𝑟 + 𝑠) 

𝑆 = 3,14 ∙ 9 ∙ (9 + 12) 

𝑆 = 593,46 𝑐𝑚2 

 

Povrch kužele je 593,46 cm2. 

 

3) Vypočítej povrch kornoutu na zmrzlinu tvaru kužele s průměrem podstavné kružnice 5 cm a délkou 

strany kužele 11 cm. 

V této úloze budeme počítat pouze povrch pláště kužele, protože kornout má prázdné dno. 

d = 5 cm → r = 2,5 cm 

s = 11 cm 

Spl = ? (cm2) 

𝑆𝑝𝑙 = 𝜋𝑟𝑠 

𝑆 = 3,14 ∙ 2,5 ∙ 11 

𝑆 = 86,35 𝑐𝑚2 

 

Povrch kornoutu je 86,35 cm2. 

 

4) Rotační kužel má poloměr podstavy 2,1 dm a jeho povrch je 0,297 m2. Vypočítej délku strany kužele s.

r = 2,1 dm 

S = 0,297 m2 = 29,7 dm2 

s = ? (dm) 

𝑆 = 𝜋𝑟 ∙ (𝑟 + 𝑠) 

29,7 = 3,14 ∙ 2,1 ∙ (2,1 + 𝑠) 

29,7 = 3,14 ∙ 2,1 ∙ (2,1 + 𝑠) 

29,7 = 6,594 ∙ (2,1 + 𝑠) 

29,7 = 13,8474 + 6,594𝑠 /−13,8474 

6,594𝑠 = 15,8526 /: 6,594 

𝑠 =̇ 2,4 𝑑𝑚 

Strana kužele je 2,4 dm. 



5) Obvod podstavy kužele je 12,56 m. Jeho výška je rovna 
𝟑

𝟒
 poloměru podstavy. Jaký je povrch tohoto 

kužele?

o = 12,56 m 

v = 
𝟑

𝟒
∙ 𝒓 

S = ? (m2) 

 

𝑆 = 𝜋𝑟 ∙ (𝑟 + 𝑠) 

𝑆 = 3,14 ∙ 2 ∙ (2 + 2,5) 

𝑆 = 6,28 ∙ 4,5 

𝑆 = 28,26 𝑚2 

𝑜 = 2𝜋𝑟 

12,56 = 2 ∙ 3,14 ∙ 𝑟 

12,56 = 2 ∙ 3,14 ∙ 𝑟 

12,56 = 6,28 ∙ 𝑟 /: 6,28 

𝑟 = 2 𝑚 

𝑠2 = 𝑣2 + 𝑟2 

𝑠2 = 1,52 + 22 

𝑠2 = 1,52 + 22 

𝑠2 = 2,25 + 4 

𝑠2 = 6,25 

𝑠 = 2,5 𝑚 

𝑣 =
3

4
∙ 𝑟 

𝑣 =
3

4
∙ 2 

𝑣 =
3

4
∙ 2 

𝑣 = 1,5𝑚  

Povrch kužele je 28,26 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 
 

do čtvrtka 18.6. 
1. Čeština, na rozdíl od většiny jazyků, přechyluje. To znamená, že ke jménu v mužské podobě 

dokážeme utvořit jméno rodu ženského: 

pan Nový + paní Nová  pan Lžička + paní Lžičková   vnuk + vnučka 

Jak to bude dál? 

vychovatel +     kadeřník +     soudce +  

obuvník +     krejčí +     advokát + 

Najdeme tyto podobné dvojice i u jiných slov? Zkus alespoň 3 další dvojice. 

 

2. Jak to vypadá ve zvířecí říši? Najdeme všechna označení pro členy zvířecí rodinky:  
  

srnec   

  kotě 

 slepice  

prase   

 laň  

  tele 

 

3. Hledej chyby (vyznač barevně): 

Odkud pochází jeden z nejběžnějších Českých pozdravů ahoj? Eksistuje několik verzý výkladu. 

Nejpravděpodobnější však je, že slovo ahoj pochází z anglycký mluvícího prostředí. „ A hoy “ totiž 

v Angličtině znamená „ člun nebo malá lodˇ “, počáteční „ a“ je pak člen neurčitý. Námořníci volaly 

„a hoy“, aby ostatní upozornily na malou, potenciálně nebespečnou lodˇ, která se oběvila 

v blízkosti jejich obchodní lodi. Jak a kdy se pozdrav dostal do Česka, už asi dnes nezjistíme. 

 

4. Přesmyčky – ovoce 

Rahkuš       Dohaja 

Kojlab       Takševs 

Raňukem      Žusotiran 

 



5. Hádanky 

a) Nemotora skoro slepý, hlína se mu na nos lepí. 

b) Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm netouží. 

c) Stojí babice rozcuchaná velice. Když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do vody   

    padne. 

d) Jsem rybář, sítě však roztahuju na suchu, chytám ryby, co žijou ve vzduchu. 

e) Nejsem z papíru, a přece si do mě píší, nejsem čaroděj, a přece si toho zapamatuji víc než   

    mudrc. 

f) Nejsem kouzelná skříňka, a přece se otevřu, když znáš heslo. 

6.  V České republice jsme doma, ale někdy si přece jen nerozumíme 

a) V Čechách o štíhlé dívce řekneme, že je hubená, na Moravě, že je …  
b) V Čechách si dají k obědu knedlík, na Moravě pak …  
c) V Čechách nám leccos může překážet, na Moravě …  
d) Co, nebo kdo je označen jako dvíčata, blížňata  
e) Co připravujete, když chystáte veselku? 
f)  Co je morka, dá se jíst?  
g) Na střední Moravě používají místo výrazu švestka častěji výraz …  
h)  Na Moravě si k snídani dají žemličku, v Čechách …  
ch) Na Moravě slouží k přikrývání hrnce při vaření křidla, v Čechách …  
i) V severní polovině Čech chodí hospodáři dobytek krmit, na severní Moravě …  
j) Na Valašsku se chlapci též říká …  
k) Jiný výraz pro vesnici je …  
l)  Jakou děvčicu označíme v Čechách slovem šumná, fajná, švárná… 

m) Komu se říká douda, doudla, děr… 

n) Co si jdu koupit, když chci šráky, šíry, hozentregy, šlehy.. 

 

7. Doplň ke knihám autory – 

Válka s mloky -     Malý princ – 

Hoši od Bobří řeky -      Smrt krásných srnců – 

Lakomec -       Postřižiny – 

Kytice -       Othello – 

Evžen Oněgin -      Vodník – 

Osudy dobrého vojáka Švejka -    Forrest Gump - 

Na poslední práci si dejte záležet, je opravdu poslední v tomto školním roce!!!! 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

1. Napište věty podle vzoru: 

 



2. Zaškrtněte správné pokračování věty. V případě nutnosti 

použijte slovník. Toto cvičení pošlete!!! 

 

 



FYZIKA 

 Dnešní materiály se týkají kapitoly VESMÍR, pokračování sluneční soustavy. 

 Pročti si materiály, prohlédni si obrázky, spusť si testy. 

 Jako zápis do sešitu použij text. 

 

VESMÍR 

 

Měsíce planet 

- žádný měsíc: Merkur, Venuše 

- nejvíce měsíců: Jupiter (79 - údaj z roku 2018) 

měsíce Marsu Phobos a Deimos (Strach a Hrůza) náš měsíc jménem Měsíc  

  

nejznámější měsíce Jupiteru 

 Io Europa Ganymed Callisto 

 

 



Planetky 

- jsou kamenné 

- mají nepravidelný tvar 

- desítky až stovky metrů 

- nejvíce mezi Marsem a Jupiterem 

 

 

   

 

 

Komety 

- jádro z ledu, prachu a zmrzlých plynů 

- po přiblížení ke Slunci a zahřátí jádro sublimuje - vzniká ohon 

- pohybují se po eliptických drahách 

        

 Halleyova kometa Halle Boppova kometa 

 



Meteoroidy 

- kamenné 

- setiny milimetrů až desítky metrů 

- malé po průletu atmosférou shoří, větší dopadnou = meteorit 

meteoroid (kámen ve vesmíru) meteorit = „padající hvězda“ (hořící meteoroid při                    

                                                                                                                          průletu atmosférou) 

   

meteorit (meteoroid, který nestihl shořet v atmosféře a dopadl na zem) 

   

Hvězdy 

- tělesa tvaru koule, která září vlastním světlem 

- jsou tvořeny látkou ve formě plazmatu 

- jsou složeny převážně z vodíku 

- mají obrovskou hmotnost (silné gravitační pole) 

- uvnitř hvězd probíhá termonukleární reakce 

H + H → He + E 

Spusť si test: 

Malá tělesa sluneční soustavy 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5162


DĚJEPIS 
 

Tento poslední týden budeme věnovat Československu. Projděte si proto kapitolu Československo na 

rozcestí včetně Budování socialismu v ČSR (str. 84 – 91). 

 

Vyber správné tvrzení 

 

Doplň chybějící slova 

 

 



Odpověz na otázky 

 

Kdo jsem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMĚPIS 

AHOJ deváťáci!  
 
Předminulý týden jste vypracovali a odeslali prac. listy OLOMOUCKÝ a 
ZLÍNSKÝ KRAJ. 
          
Tento týden  nás čeká poslední  region MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, který 

mi odešlou ke kontrole pouze ti, kteří v květnu nechodili do školy.  
Termín odevzdání posledního pracovního listu ze zeměpisu  

je pátek 19. června (těsně před klasifikační 
poradou). 

 
Pro ty, kteří chodili do školy před přijímačkami, přikládám doplněné listy pro 
ZLÍNSKÝ a OLOMOUCKÝ KRAJ, které jsme ve škole nestihli...... 
Můžeš si je jen pročíst nebo vytisknout a vložit do sešitu. 
 
 
 
 

1) 
 
https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/a840eb61bcba61b     

video MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 
https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/e877a310189e0a1   

prac. list MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 
 

2) 
 
Pro zajímavost přikládám odkaz na článek o světových automobilkách. Měli jsme to 
v plánu s těmi, kteří chodili do školy. Pokud tě to zajímá, otevři si tento odkaz. 
 
https://www.garaz.cz/clanek/audi-kia-volvo-co-znamenaji-nazvy-jenotlivych-automobilek-
21000878 
 
 

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/a840eb61bcba61b
https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/e877a310189e0a1
https://www.garaz.cz/clanek/audi-kia-volvo-co-znamenaji-nazvy-jenotlivych-automobilek-21000878
https://www.garaz.cz/clanek/audi-kia-volvo-co-znamenaji-nazvy-jenotlivych-automobilek-21000878


VYPLŇ A ODEŠLI: 



OLOMOUCKÝ 

OLOMOUC 

1 2 3 4 1 

2 

4 

3 

Olomoucké 

tvarůžky 

lázně 

JESENÍK 

výroba mléčných 

výrobků v 

Olomouci 

pivo ZUBR 

v Přerově 

pěstováni 

pšenice a 

zeleniny 

 

VYPRACOVANÝ LIST: 



  

 

 

TAK a tímto jsem s VÁMI SKONČILA!!!!! 

Přeju vám pěkné prázdniny 

a hlavně dobré zprávy  

ze středních škol. Slávka Marková 

ZLÍNSKÝ 

ZLÍN 

ZLÍN 

 1 2 3 

1 

2 

3 

obuv 

ve Zlíně 

ZLÍN FILM 

FESTIVAL – 

filmy pro děti 

Skanzen 

v Rožnově 

pod Radhoštěm 

minerální 

voda 

VINCENTKA 

v 

Luhačovicích 

TATRA 

Kopřivnice 

VYPRACOVANÝ LIST: 



PŘÍRODOPIS 
 

 

Ahoj devítko, 

učivo přírodopisu zakončíme stručným přehledem geologických období planety 

Země. Pro vysvětlení a pochopení učiva mrkněte na videa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc&list=PLu9YmWHGvyyuVW-

bblLPX3KkcYvOexALb&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=1EBy603fZ7k&list=PLu9YmWHGvyyuVW-

bblLPX3KkcYvOexALb&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=q-nLSIhidlM&list=PLu9YmWHGvyyuVW-

bblLPX3KkcYvOexALb&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY&list=PLu9YmWHGvyyuVW-

bblLPX3KkcYvOexALb&index=15 

 

 

Zápis do sešitu: 

Přehled geologických období 

Geologická 
éra 

Perioda 

Doba 
trvání 

Celkové 
stáří Horotvorné 

a meteorol. 
děje 

Vývoj organismů 

(v miliónech 
roků) 

rostliny živočichové 

Čtvrtohory 
mladší (holocén) 
starší (pleistocén) 

2 2 
Střídání 

dob 
ledových   

současné 
rostliny 

současní 
živočichové, 

vývoj 
člověka 

Třetihory 

mladší (neogén) 
   starší  

(paleogén,eocén) 
63 65 

Alpinské 
vrásnění  

rozvoj 
krytosemenných 

rostlin; 
jehličnany 

rozvoj savců 
a ptáků, mlži 
a plži, ústup 
hlavonožců 

Druhohory 

křída 
jura  
trias 

165 230 
 Alpinské 
vrásnění 

první 
krytosemenné 
rostliny; rozvoj 

nahosemenných 
rostlin (cykasy, 

jehličnany) 

první ptáci a 
savci, rozvoj 

plazů a 
hlavonožců 

(amoniti, 
belemniti) 

https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1EBy603fZ7k&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=1EBy603fZ7k&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=q-nLSIhidlM&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=q-nLSIhidlM&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=15
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/tretihory.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/druhohory.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/krida.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/jura.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/trias.html


Prvohory 

mladší perm 
karbon 

starší devon 
silur 

ordovik 
kambrium 

340 340 
Rozpad 

Pangey na 
světadíly 

první 
nahosemenné 
rostliny; rozvoj 

přesliček, 
plavuní a 
kapradin 

první plazi a 
obojživelníci, 
rozvoj mlžů, 

úbytek 
trilobitů 

Starohory 

pozdní 
mladší 
střední 
starší 

2000 600 
Prapevnina 

Pangea  
 řasy 

Prvoci, vznik 
mnohobun. 
organismů 

Prahory 
mladší 
starší 

1400 4000   sinice   bakterie 

Předgeol. 
období 

- 700 
4700 

(?) 
      

 

Ať se vám daří! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/prvohory.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/perm.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/karbon.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/devon.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/silur.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/ordovik.html
http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/biologie/obd/karbon.html


CHEMIE 
 

Zdravím devítku, 

 

s chemií se rozloučíme povídáním o tom, jak nám chemie slouží a  pomáhá. Přepište 

si zápis do sešitu nebo si ho vlepte. Přeji vám pohodové dny. 

Chemie pro člověka 

Látky zachraňující život                                                                                

Léčiva jsou látky, které slouží k léčení a předcházení nemocí.    

Vyrábějí se z přírodních materiálů nebo průmyslově.    

Druhy léčiv: 

1) Analgetika- tlumí bolest 

2) Hypnotika - vyvolávají spánek 

3) Sedativa- uklidňující účinek 

4) Anestetika - tlumí činnost nervové soustavy 

5) Antibiotika -  proti bakteriálním nemocem 

 

Látky zachraňující úrodu 

Pesticidy jsou látky používané k ochraně proti rostlinným chorobám a živočišným škůdcům. 

Podle biologického účinku dělíme na: 

1) herbicidy – jsou látky, které ničí plevele 

2) insekticidy – jsou látky, které hubí hmyz 

3) fungicidy – ochraňují rostliny před houbami a plísněmi 

4) rodenticidy – ničí hlodavce 

 

Látky přinášející čistotu                      

Detergenty jsou čisticí a prací prostředky. Nejznámější detergent je mýdlo. Nevýhodou mýdla je jeho 

srážlivost v tvrdé vodě. 

Detergenty snižují povrchové napětí vody a usnadňují odstranění nečistot z povrchu materiálů. 

Nejdůležitější složkou detergentů jsou tenzidy. Jejich nevýhoda je znečišťování přírody. 

 

 

 



Zkus si vyplnit tento pracovní list. Správné řešení je hned pod pracovním listem. 

Chemie slouží a ohrožuje – pracovní list 

1. Zapiš pod výrobek jednu surovinu důležitou pro jeho výrobu: 

 

             

 

………………………………………………..      ………………………………………….   ………………………………………. 

 

          

 

…………………………………………………….      ……………………………….      ……………………………………………………. 

 

2. Které základní zákonitosti musí splňovat chemická výroba? Vyřeš přesmyčky. 

a) VARAÚP  VISUNRO    ……………………………………………………………………………… 

b) CMIHCÉKE  KRECAE  ………………………………………………………………………………. 

c) NÍDĚODLE  TŮUKODPR  …………………………………………………………………………. 

d) VÁZPRANÍCO  ODUKPRTŮ  ……………………………………………………………………. 

3. Vyjmenuj minimálně 5 produktů, které vznikají z chemických výrob: 

a) …………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………….. 

e) …………………………………………………………… 

 

4. Přiřaď správný způsob zpracování k dané surovině: 

a) vápenec                                       I) filtrace 

b) sůl kamenná                              II) destilace 

c) voda                                            IV) plavení 

https://www.stolmat.cz/?nove-v-prodeji,2
https://www.bozidary.cz/
https://www.chci.cz/koupit/weleda-levandulove-rostlinne-mydlo-100-g-4001638098168-2500406
http://agro2000.cz/obchodni-cinnost/
https://favi.cz/produkty/p/rainbow-25180-d4662-350ml-set-po-6ks
http://www.ekokom.cz/obce-a-mesta/informace-pro-verejnost/fotografie.html


d) železný šrot                                 V) mletí 

e) kaolin                                           VI) tavení 

f) ropa                                              VII) rozpouštění 

 

Chemie slouží a ohrožuje – pracovní list řešení 

1. Zapiš pod výrobek jednu surovinu důležitou pro jeho výrobu: 

 

             

 

ocel, železo                                         chmel, slad, voda, kvasinky             tuk, hydroxid sodný 

 

          

 

kyselina dusičná, fosforečná, sírová      oxid křemičitý, vápenec, soda               ropa 

 

2. Které základní zákonitosti musí splňovat chemická výroba? Vyřeš přesmyčky. 

e) VARAÚP  VISUNRO    - úprava surovin 

f) CMIHCÉKE  KRECAE   - chemické reakce 

g) NÍDĚODLE  TŮUKODPR  - oddělení produktů 

h) VÁZPRANÍCO  ODUKPRTŮ  - zpracování produktů 

 

        3. Vyjmenuj minimálně 5 produktů, které vznikají z chemických výrob: 

f) plasty 

g) benzin 

h) barvy 

https://www.stolmat.cz/?nove-v-prodeji,2
https://www.bozidary.cz/
https://www.chci.cz/koupit/weleda-levandulove-rostlinne-mydlo-100-g-4001638098168-2500406
http://agro2000.cz/obchodni-cinnost/
https://favi.cz/produkty/p/rainbow-25180-d4662-350ml-set-po-6ks
http://www.ekokom.cz/obce-a-mesta/informace-pro-verejnost/fotografie.html


i) léky 

j) hnojiva 

4. Přiřaď správný způsob zpracování k dané surovině: 

g) vápenec                                       I) mletí 

h) sůl kamenná                              II) rozpouštění 

i) voda                                            IV) filtrace 

j) železný šrot                                 V) tavení 

k) kaolin                                           VI) plavení 

l) ropa                                              VII) destilace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK              
                        
 

Termín pro odevzdání je středa 10. 6. 2020 
Přijímací zkoušky proběhly, Vy jste si vyzkoušeli, jak se člověk chová v zátěžové 

situaci, když o něco jde. Představte si, že neumíte anglicky, jste v německy mluvící 

zemi a musíte si poradit! Snad se Vám vše, co jste se naučili, jednou bude hodit. 

1. Máte hlad a jdete nakupovat. Sestavte rozhovor s prodavačem, chcete něco 

k snídani a ke svačině:  
Ich: 

Verkäufer: 

Ich: 

Verkäufer: 

Ich: 

Verkäufer: 

Ich: 

Verkäufer: 

Ich: 

 

2. Telefonujete svému kamarádovi, abyste se domluvili, co budete dělat odpoledne, v kolik 

hodin se sejdete a kdy půjdete domů. 

Ich: 

Peter: 

Ich: 

Peter: 

Ich: 

Peter: 

Ich: 

Peter: 

Ich: 

 

3. Minule jste si zapsali slovesa způsobová, která se často používají a většinou s infinitivem 

jiného slovesa tvoří rámec. Kromě nich jsme si učili také slovesa slabá (pravidelná),  slovesa silná 

(nepravidelná- především v minulých časech, které ale bohužel neumíme). Umíme také 

nejdůležitější slovesa pomocná SEIN a HABEN. Slovesa silná jsme rozdělili do 3 skupin – a) beze 

změny, b) se změnou kmenové samohlásky, c) s přehláskou. K skupině b) si teď do gramatiky 

přidejte sloveso LESEN, které najdete na str. 102. 

Podle toho vypracujte cv.17 na str.101.  s přehláskou v každém příkladu jsou 2 možnosti, 

napište obě a přeložte.  

 

1) 

 



 2) 

 

 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 
 

4) Jste pořádní, víte, kam jste si co položíte a kde to teď leží? Zařaďte do tabulky: 

  ich lege       es liegt 
ve skříni   
na stůl   
do lavice   
na poličku   
pod stolem   
na židli   
do autobusu   
před vlakem   
k tabuli   
u školy   
 

5) Zcela výjimečně znáte odpověď a doplňte otázku: 

 Er kommt am Freitag 

 Ja, das mache ich gern. 

 Sie sind jetzt schon zu Hause.  

 Nein, das geht nicht. 

 Er fährt um 5 Uhr, aber sie um 11. 

 Meine Oma, dein Onkel und ich. 

 Gib mir einen Ball. 

 Nein, das ist nicht für dich. 

 Das ist 20. 



RUSKÝ JAZYK 
 

Привéт студéнты!  
 

Z minula:  

Doplnili jste si pracovní list s minulým časem a pracovní list s vazbou MÁM 

RÁD....... 

Obojí jste mi odeslali ke kontrole. Pokud jsi mi nějaký úkol ještě 

neodeslali, tak to rychle naprav. Blíží se klasifikační porada....    

 

Tento týden: 

Prověříte si, jestli jste zvládli probrané učivo – minulý čas. 

Dnešní úkol už nemusíte odesílat.... 

 
 

Přelož věty v minulém čase + napiš do sešitu. 

Nápovědu k překladu najdeš v minulých lekcích a v učebnici КЛАССНЫЕ ДРУЗЬЯ. 

 

1. V úterý jsem hrál squash. 

2. Včera jsme hráli fotbal. 

3. Žáci hráli ve škole šachy. 

4. Viktor nehrál na kytaru.     (nápověda = не игрáл)  

5. Vika a Saša hráli na počítači. 

6. Maminka pomáhala babičce. 

7. Tamara plavala v řece. 

8. Marina běhala v parku. 

 

 
     

 

Дорогие ученики, 

мы кончаем. 

Желаю вам всего хорошего! 


