
9.ročník – fyzika 

Milí deváťáci. 

Tento týden si udělejte zápis do sešitu z učiva, které jste si měli přečíst 

v učebnici v minulých dvou týdnech. Až se vrátíme do školy, tak samozřejmě 

učivo zopakujeme, dovysvětlíme a budeme si muset i napsat prověrku. Učivo 

(tato kapitola o vesmíru) není těžké, dá se to snadno naučit. Musíte si ale dělat 

pečlivě zápisy, které vám pošlu, hledat informace na internetu, pokud vám 

zadám úkol. Po návratu do školy nebude čas na zápisy. Přeji vám pěkný týden a 

hodně zdraví. (už konečně nejste v nejistotě, jak to bude s přijímačkami – pan 

ministr školství to v pondělí před týdnem vysvětlil a sdělil – pilně se učte!).  

 

Zápis do sešitu: 

  ZEMĚ a VESMÍR 

  Sluneční soustava 

Tvoří ji: 1. Slunce 

2. 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,       

Neptun) – to je pořadí podle vzdálenosti od slunce 

    3. velký počet planetek, pohybujících se mezi Marsem a Jupiterem 

    4. měsíce obíhající kolem některých planet 

    5. komety 

   6. meteorické roje 

   7. drobné prachové částice 

                                        Slunce 

- Je to obrovská koule ze žhavých plynů čili plazmy 

- Kolem své osy se otočí za 25dní 

- Jádro má hustotu 9krát větší než olovo 

- Hustota vnější atmosféry Slunce (tzv. koróny) je mnohokrát menší než 

hustota vzduchu 

- Teplota v jádru je 13milionů °C 

- Teplota viditelného povrchu Slunce je 6000 °C 

- Zdrojem veškeré energie Slunce je přeměna vodíku v helium 



Samostatná práce zezadu do sešitu:   převeď jednotky frekvence (kmitočtu): 

3 kHz = ……………..Hz   25000Hz = ……………kHz 

4,28 kHz = …………Hz   3600Hz = ……………..kHz 

8,2MHz = …………..Hz   987 000Hz = …………MHz 

0,26MHZ = ………..Hz   5 000 000Hz = …….MHz 

0,0008MHz = ….…Hz   13 600 000Hz = …….MHz 

Doufám, že jste ve středu ve 12.30h zpívali společně s ostatními Čechy tuto 

písničku: 

Píseň Uhlíře, Svěráka: Není nutno 

 

Není nutno, není nutno, 

aby bylo přímo veselo, 

hlavně nesmí býti smutno, 

natož aby se brečelo.  

 

Chceš-li, trap se, že ti v kapse 

zlaté mince nechřestí, 

nemít žádné kamarády, 

tomu já říkám neštěstí.  

 

Nemít prachy - nevadí, 

nemít srdce - vadí, 

zažít krachy - nevadí, 

zažít nudu - jó to vadí, to vadí.  

 

Není nutno, není nutno, 

aby bylo přímo veselo, 

hlavně nesmí býti smutno, 

natož aby se brečelo.  

Není nutno, není nutno, 

aby bylo přímo veselo, 

hlavně nesmí býti smutno, 

natož aby se brečelo. 

 
 Přeji vám pěkný týden a hodně zdraví!!!!!! Vaše p.uč. Kučavíková 


