
9.ročník učivo od 16.11-20.11.2020 

Téma : Transformátor 

Zapiš si do sešitu a nakresli obrázky.  

Transformátory slouží ke změně výstupního napětí U2 ( pouze střídavé napětí) 

Transformátor se skládá ze dvou cívek , primární a sekundární, které se liší počtem závitů. Dále 

z železného magneticky vodivého jádra. 

Vzorec pro výpočet : 

 

Popis transformátoru . 

 

 

 

 

 

Schématická značka :    

 

Použití v praxi : 

Např :nabíječka mobilu, nabíječka notebooku, autodráha, televizi, elektrické spotřebiče 

Otázky zapiš do sešitu a odpověz. 

1. K čemu slouží transformátory? …………………………………… 

2. Z kolika cívek se skládá transformátor? ………………………… 

3. Jak se cívky nazývají? ………………… a ……………………… 

4. Čím se cívky liší? ………………………………………………… 

5. K jakému napětí se transformátory připojují? …………………… 

6. Napiš vzorec transformačního poměru: ………………………… 

7. Dopiš do obrázku k šipkám názvy: 

 

 

 

 

8. Kde se doma můžeme setkat s transformátorem? 

…………………………………………………………………………… 

9. Nakresli schematickou značku transformátoru: 
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Anglický jazyk   IX. tř.   16. 11. – 20. 11. 2020                                                   Andrea Ponechalová 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Zasílám Vám tento úkol pro následující období. Protože 

jste měli dost úkolů na to, abyste si minulý čas procvičili, teď vám trochu odlehčím. Jedná se o moc hezkou bajku 

s ponaučením. Pokud si nebude s něčím vědět rady, kontaktujte mne, ráda vám se vším pomohu. 

e- mail: andrea.ponechalova@seznam.cz  

messenger: Andrejka Ponechalová 

Přepište a přeložte do sešitu English. Nejedná se mi o doslovný překlad. Jde mi spíše o to, zda tuto bajku pochopíte a 

svými slovy budete schopni ji někomu převyprávět. 😊 Přeji vám mnoho úspěchu při plnění vašich úkolů. 
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Český jazyk 9. ročník (učivo 16.11. – 20. 11. 2020) 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) 

- tento týden pokračujeme v přídavných jménech 

- budeme se věnovat stupňování přídavných jmen 

- vše je jen opakování, nic nového, takže pro vás velmi snadné 

- v tabulce níže máte základní přehled ke stupňování přídavných jmen, to vám bude pro připomenutí a k vypracování 

úkolu určitě stačit 

- vaším úkolem bude opět vypracovat pracovní list, který vám nahraji do skupiny na FB a zašlu na email 

- komu lépe vyhovuje tištěná podoba, může si přijít v pondělí od 10-12 hod do školy 

- vypracovaný úkol pošlete jakýmkoli způsobem ke kontrole a hodnocení 

 

Stupňování přídavných jmen 

Co musíte znát? 

 Některá přídavná jména mohou vyjadřovat trojí stupeň vlastnosti, můžeme je stupňovat. 
 Rozlišujeme 3 stupně: 1. stupeň (veselý), 2. stupeň (veselejší), 3. stupeň (nejveselejší).  

 

 Při tvoření druhého stupně dochází někdy k hláskovým změnám: 

 

 

Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně: 

dobrý → lepší → nejlepší 

zlý → horší → nejhorší 

velký → větší → největší 

malý → menší → nejmenší. 

 



NĚMECKÝ JAZYK  

STUDIJNÍ OPORA PRO 9. ROČNÍK (16. – 20. 11. 2020) 
 

 informace si zapište/vytiskněte/naučte se 

 cvičení vyplň, vyfoť a pošli mi na mail, mess, FB ;)  

 pokud bys něčemu neporozuměl/-a, neváhej mě kontaktovat 

 

MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN (OPAKOVÁNÍ) 

( PLURAL - WIEDERHOLUNG ) 

 
Rozlišujeme číslo: 

jednotné – SINGULAR  

množné – PLURAL  

Pro tvoření plurálu v němčině neexistuje univerzální pravidlo.  

Odlišnost od singuláru zaručují koncovky, popř. přehláska kmenové samohlásky. 

V 1. pádě množ. čísla je člen určitý pro všechny rody DIE. 

 

Podle koncovek rozlišujeme 5 typů: 

 

1. - e 

Typická koncovka pro rod mužský, vyskytuje se též u středního rodu, vzácná je u rodu ženského. Bývá 

kombinována s přehláskou. 

der Tag - die Tage 

der Hund – die Hunde 

der Sohn - die Söhne 

das Heft - die Hefte 

die Maus - die Mäuse 

 

2. - (e)n 

Typická koncovka pro rod ženský, méně častá pro rod mužský, výjimečná u rodu středního. 

die Katze - die Katzen 

die Tasche – die Taschen 

die Lehrerin - die Lehrerinnen 

der Junge - die Jungen 

 

3. – er 

Typická koncovka pro rod střední, vzácná u rodu mužského, bývá kombinována s přehláskou. 

das Kind - die Kinder 

das Bild - die Bilder 

das Buch - die Bücher 



das Haus - die Häuser 

 

4. – s 

Zkratky, zkratková slova, mnohá cizí slova, německá podst. jména zakončená na samohlásku, označení 

rodin. 

das Auto - die Autos 

die Oma - die Omas 

Wagner – Wagners 

 

5. bez koncovky 

Většina podst. jmen končících na -el, -en, -er, -chen, -lein, bývá kombinováno s přehláskou. 

der Pinsel - die Pinsel 

die Mutter - die Mütter 

das Mädchen - die Mädchen 

 

Ergänze Pluralformen! Doplň tvary mn. čísla! 

ein Heft - drei…………… 

eine Tasche - vier………….. 

ein Buch - elf……………… 

eine Maus - zwei……………… 

ein Hund - sieben…………… 

ein Junge - sechs…………….. 

ein Haus - zehn …………… 

ein Auto - fünf……………… 

ein Haus - acht……………. 

ein Bild - neun……………. 

ein Pinsel - zwanzig…………… 

eine Katze - drei…………….. 

Ahoj milé děti – Finanční gramotnost 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do FG. 

Myslím, že to není nic těžkého.  Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 20.11. – bude známka (kdo nepošle má 5). Posílejte na 

email – osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy, kdy to Vám pisnu   - nic jiného nebudu nikde hledat 

Vymysli smysluplný článek, kde použiješ všechna slova, která jsou uvedena. Článek musí mít 

minimálně 8 vět, které spolu souvisí a navzájem na sebe navazují. Už jsme to několikrát dělali.  

peníze, banky, hypotéka, škola, auto, maminka, dovolená, rozpočet, nákup, letadlem 

Napiš pouze článek, ofoť a pošli. Zadání neopisuj. 
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CHEMIE od 16.11. do 20.11.2020 

 

Milí deváťáci! 

Úkoly piš na mail chemienovakova@seznam.cz nebo přes paní učitelku třídní nebo přines do školy. Pokud 

si pro učivo nebo úkoly potřebuješ přijít osobně, jsem ve škole každý pracovní den (6,30-14,00), tak mi jen 

napiš, že chceš přijít a já ti odpovím. 

Pokud do 18.11. nepošleš nebo nepřineseš úkoly z minula, píšu ti za 5. 

 

Organické látky – uhlovodíky 

- Jsou to látky, které obsahují uhlík ( C ) a vodík( H ) – proto říkáme „uhlovodíky“ 

- Organické látky jsou látky, které pochází z živých organizmů – rostlinných nebo živočišných 

- Organickou látku poznáme tak, že když ji zapálíme, vznikne popel (to je důkaz, že je přítomen 

uhlík) 

 

Úkol ) Napiš 4 látky nebo předměty, které máš doma organické (úkol dodej do 20.11.) 

 

Uhlovodíků je velká spousta. Ty budeš umět tak, jak jdou za sebou zpaměti 

prvních 10 uhlovodíků: 

1.METAN, 2.ETAN, 3.PROPAN, 4.BUTAN, 5.PENTAN, 6.HEXAN, 7.HEPTAN, 8.OKTAN, 

9.NONAN, 10.DEKAN 

 

Každý uhlovodík má tolik uhlíků, kolikátý je v pořadí. 

Každý uhlík je čtyřvazný – je to uhlík a 4 čárky kolem něj. Na každou vazbu (čárku) pak patří 1 vodík.  

     

                                                                                     C 

                                                                                     

 

METAN 

-  je nejjednodušší uhlovodík. Je to plynná látka.                           H 

Vzorec metanu má 1 uhlík a na každé vazbě (čárce) má jeden vodík.              
     

                                                                                                          H          C H 

                                                                                     

                                                                                                                       H 

Metan 

Je to plyn. Je obsažen v zemním plynu. Je hořlavý. Je výbušný. 

 

 

ETAN 

Je to plyn. Je obsažen v zemním plynu. Je hořlavý. Vzorec etanu má 2 uhlíky, každý má 4 vazby 

(čárky kolem sebe) a na každé volné vazbě (čárce) je vodík. 

 

     H          H 

           

     

    H          C           C              H                                                                                                                                                    

                                                                                                                       

     H          H      
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Matematika IX. A – 16. 11. – 20. 11. 

Nejdřív vyřešme úkol z minula (zadání máte): 

Základní vzorec pro počítání je: s = v ∙ t Dráha, kterou auta ujedou dohromady je rovna vzdálenosti obou měst, tedy 

s1 + s2 = 450 

 

 

s1 = v1∙t 

s1 = 80∙t 

 

 

s2 = v2∙t 

s2 = 70∙t 

 

s      = s1 + s2 

450 =80t + 70t 

450 = 150t 

3      = t 

 

Potkají se za 3 hodiny. 

Zkouška: 

1. auto jede rychlostí 80 km/h 3 hodiny; ujede tedy 3 ∙ 80 = 240 km 

2. auto jede rychlostí 70 km/h také 3 hodiny; ujede 3∙70 = 210 km 

240 km + 210 km = 450 km …. Vzdálenost měst A a B. Máme to dobře. 

 

Zapiš do sešitu vzorový příklad na 2. variantu těchto úloh: 

Slovní úlohy o pohybu – pohyb stejným směrem 

Pohybující se tělesa vyjíždějí ze stejného místa, jen v jiném čase a pohybují se stejným směrem. Jelikož je těleso 

vyrážející později rychlejší, předpokládá se, že těleso první za určitou dobu dostihne. 

Příklad: Chodec jde průměrnou rychlostí 4 km/h. Za hodinu za ním vyjel cyklista průměrnou rychlostí 24 km/h. Za 

jakou dobu předjede cyklista chodce a kolik kilometrů přitom ujede? 

Využijeme toho, že oba urazí stejnou dráhu, tedy s1 = s2 

 

s1 = v1∙t = 4t 

s2 = v2∙ (t-1) = 24 (t-1) = 24t - 24 

sestavím rovnici: 

s1 = s2                   …. dosadím do ní a spočítám 

4t         = 24t – 24  |+24 

4t + 24 = 24t          | -4t 

24         = 20t          |:20 

1,2        = t 

 

Potkají se za 1,2 hodiny. 

Úkol!!! Kolik to je minut? A dopočítej sám, kolik kilometrů ujede cyklista? 

Nápověda: Cyklista ujede stejnou dráhu, jakou chodec ujde, a o chodci už víš, že jde 1,2 hodiny rychlostí 4 km/h . 

Opakování, spočítej 4 slovní úlohy, pokud to umíš, řeš je rovnicí!!!: 



1. Petr má našetřeno pětkrát víc než Honza. Dohromady mají 384 Kč. Kolik má Honza? 

2. Třináct sešitů stojí 85,80 Kč. Kolik stojí dva sešity? 

3. Když neznámé číslo zvětším dvakrát a pak přičtu 397, dostanu 485. Zjisti neznámé číslo 

4. Ve třídě je o 7 víc chlapců než dívek. Celkem má třída 29 žáků. Kolik je dívek?  

Do pátku 20. 11. sešit matematiky se všemi listopadovými zápisy vyfoť a pošli mi fotky přes Messenger nebo je přidej 

jako komentář ve Skupině, můžeš poslat na email rkristkova@seznam.cz a nebo sešit dones ke kontrole v pátek 

20.11. do školy. 

 

 

Ahoj milé děti – Pracovní činnosti 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do pracovních činností na týden 16.11.-20.11.. Přečti si zadání a odpovídej. Odpovědi piš do sešitu 

a potom mi je pošli. 

Téma: pracovní prostředky – co potřebuješ k jednotlivým povoláním 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                                

Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 20.11. – bude známka (doufám, že nemusím vyhrožovat 5, že mi všichni pošlete ). Posílejte 

na email – osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy, kdy to Vám pisnu   - nic jiného nebudu nikde hledat 

Pracovní prostředky 

Odpověz na otázku – „S čím pracuji?“ 

Pracovními prostředky může být: 

kladivo, hoblík, pily, šroubováky, zednická lžíce, vodováha, myčky nádobí, kleště na potraviny, barvy, šampóny, 

natáčky, nože, invalidní vozíky, rýče, nůžky, nitě, jehly, ruční a pákové nůžky, sekáče na plech, montážní klíče, 

traktory, kombajny, soustruhy, brusky, svařovací aparatury, šicí stroje, mixéry. 

1. Z úvodního textu doplň pracovní prostředky k jednotlivým povoláním (můžeš sám doplnit i další, snaž se jich 

napsat co nejvíce: 

Příklad: 

Povolání: klempíř. 

Pracovní prostředky: nůžky na plech, gumová palice, šroubovák, kleště štípací, kleště kombinované, sekáč na plech. 

Povolání: malíř a natěrač. 

Pracovní prostředky: …………………………………………………….............. 

Povolání: švadlena. 

Pracovní prostředky: ……………………………………………………….......... 

Povolání: zedník. 

Pracovní prostředky: ……………………………………………………….......... 
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Povolání: kadeřník, kadeřnice. 

Pracovní prostředky: ……………………………………………………….......... 

Povolání: kuchař, kuchařka. 

Pracovní prostředky: …………………………………………………………...... 

Povolání: truhlář. 

Pracovní prostředky: …………………………………………………………...... 

 

 

Přírodopis   9. třída: 16. – 20. 11. 2020         2. zadání 

Horniny  

-jsou pevné, neústrojné a různorodé přírodní látky, jež tvoří zemskou kůru. Skládají se většinou z různých 

nerostů, někdy i organických složek,  

- věda zabývající se horninami se nazývá petrologie. 

Horniny podle způsobu vzniku rozdělujeme do 3 základních skupin: 

1)horniny vyvřelé (magmatické) – vznikly utuhnutím roztavené hmoty (magmatu): 

          a) výlevné - magma utuhne na povrchu nebo těsně pod ním (čedič, znělec), 

           b) hlubinné - magma utuhne v zemské kůře (žula, gabro) a   žilné - magma utuhne v puklinách 

(pegmatit). 

2) horniny usazené (sedimentární)- vznikají usazováním různých látek na dně moří, jezer, na březích řek 

nebo i na souši – účinkem větrů a ledovců (jíl, štěrk, písek, pískovec, břidlice). 

- Zvláštním případem jsou organogenní usazeniny. Vznikají nahromaděním rostlinných nebo živočišných 

zbytků (schránky a kostry odumřelých organismů, kmeny stromů…). Patří mezi ně vápenec, 

rašelina, uhlí, ropa, zemní plyn. 

 

3) horniny přeměněné (metamorfované) - mohou vznikat ze všech typů hornin působením 

zvýšené teploty a tlaku (rula, svor, mramor….) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Úkol: 1) Opiš si vše výše uvedené do sešitu. 

          2) Vyber si jakékoliv 3 horniny uvedené v závorce a napiš, co o nich víš. 

Úkol mi přines ukázat do školy 20. 11. od 9-11 h nebo vyfoť a do 20. 11. pošli na mail: 

hanusova.ucitelka@seznam.cz 

Můžete si přijít taky pro tištěnou verzi do školy – každý pracovní den od 9 – 11 h. 

 

  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
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Ahoj milé děti - Výchova k občanství 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do Vo na týden 16.11-20.11.. Přečti si otázky a odpovídej. Odpovědi piš do sešitu a potom mi je 

pošli. 

Téma: Základní lidská práva 

Myslím, že to není nic těžkého.  Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 20.11. – bude známka (kdo nepošle má 5). Posílejte na 

email – osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy, kdy to Vám pisnu   - nic jiného nebudu nikde hledat 

Prostuduj si text a odpověz do sešitu na otázky 

Práva a povinnosti občanů 

Základní zákon našeho státu = Ústava (její součást Listina základních práv a svobod). 

Každému občanu České republiky zaručuje občanská práva a svobody. 

Občanská práva: 

- právo volit a být volen 

- svoboda projevu a právo na informace 

- právo shromažďovat se a psát petice 

- právo na soudní ochranu 

- svoboda tisku a náboženského vyznání 

- právo na vzdělání a svobodnou volbu povolání 

Lidská práva: 

- právo na život 

- osobní svoboda 

- ochrana vlastnictví 

- svoboda myšlení, pohybu a pobytu 

- soukromí osob 

 

Práva a svobody doplňují ale také povinnosti a odpovědnost jedinců. Některé povinnosti jsou dány zákonem 

a jedinec je musí plnit. 

Česká republika je právní stát – zaručuje všem svým občanům rovnost před zákon 

 

Úkoly: odpověz do sešitu a potom ofoť a pošli mi to 
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1. Jak se jmenuje základní zákon našeho státu? 

2. Co patří mezi občanská práva? 

3. Vyjmenuj lidská práva. 

4. Doplň: Na člověka se kromě práv a svobod vztahují také. 

5. Kdo napomáhá k dodržování občanských a lidských práv?  

 

 

 

Ahoj milé děti – Výchova ke zdraví 

Mám pro Vás jednoduchý a hravý úkol do výchovy ke zdraví  na týden 16.11.-20.11.. Přečti si vždy zadání a odpovídej. Odpovědi 

piš do sešitu a potom mi je pošli. 

Téma: zdravá výživa 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                                

Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 20.11. – bude známka (doufám, že ve VZ nemusím vyhrožovat 5, že mi všichni pošlete.). 

Posílejte na email – osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy, kdy to Vám pisnu   - nic jiného nebudu nikde 

hledat.  

Zdravá výživa – ovoce a zelenina 

 

1) Najdi ve větách skryté názvy ovoce nebo zeleniny, opiš větu do sešitu a vyznač název ovoce - zeleniny 

Náš pes je tuze líný. 

V mlýnech obilí melou na mouku. 

Nikdy nedávej špinavé věci do pusy, to si dobře pamatuj! 

Hraj čestně, jinak jsi ze hry vyloučen! 

V jezírku jsme viděli lekníny. 

 

2) Popletená písmena – poskládej názvy zeleniny  

 

nšápet ___________________   bekdenul ____________________ 

rblicoeko_________________   těkávk ______________________ 
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Zeměpis 9. A (učivo 16. 11. – 20. 11. 2020) 

 

 

 

 

Kraje České republiky 

 

 

Jihomoravský kraj 

 

 Pokračujeme v dalším kraji České republiky 

 Udělejte si krátký zápis do sešitu podle prezentace  

 Odkaz máte zde a zároveň vám ho posílám i do skupiny na FB 

 Kdo si nemůže odkaz spustit, bude mít připravené materiály v tištěné podobě ve škole v pondělí od 10-

12hod, přijďte si. 

 Zápis v sešitě pošlete ke kontrole a k hodnocení do pátku  

 Případné dotazy vám ráda zodpovím ve skupině na FB či na email adrese 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_NvrbEOpBI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=H_NvrbEOpBI&feature=youtu.be

