
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  

Třídní učitel:   

Zadávací období: 11. - 15. 1. 2021 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.A 

Období: 11.- 15.1.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: čt v 11:45 v teams  

 

Výroba železa a oceli 

• Mějte přečtené téma v učebnici str. 12 a 13, současně nastudované poznámky z 
prezentace. Na začátku online hodiny se budu vyptávat. 

 

Elektrolýza 

• Při elektrolýze se opět využívá redoxní reakce. Na Teams naleznete v chemii 
prezentaci Elektrolýza. Přepište si ji celou i s obrázky do sešitu.  

• Přečtěte si o Elektrolýze v učebnici str. 14 a 15. 

 

Odevzdávání 

• Vypsané poznámky posílat nemusíte. Tentokrát si je zkontroluji až se setkáme 
společně ve škole. Doporučuji psát postupně. Ať se vám to nekupí. 

 

Předmět: Matematika 

Třída: 9.A 

Období: 11. - 15. 1. 2021  



Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: čt v 10:00 na teams  

                            pá v 10:55 na teams 

 

Přijímací test 

• Situace se stále mění. Jak jsme si společně říkali lepší je počítat s tím nejhorším. 

Doporučovala jsem vám zkoušet si testy od Cermatu na webových stránkách. Nyní se 

zaměříme na jeden konkrétní. 

• https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-

mat/2020/MA_2020_9_A_DT.pdf 

• Zde naleznete i výsledky a klíč k řešení. https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-

procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika  

• Případné dotazy k testu či konkrétní úloze směřujte na konec online hodin. 

Algebraické výrazy 

• Společně jsme udělali některá cvičení na straně 63, dodělejte si stranu celou. Dále si 

vypracujte 64, 65 a 66. Opět když si nebudete s čímkoliv vědět rady ptejte se ve čtvrtek na 

online hodině. 

• Příští týden očekávejte online test na výrazy. 

Lomený výraz 

• Následující poznámky si přepište do PS str. 69. Vysvětlím a navážeme na online hodinách. 

Lomené výrazy 

Lomený výraz je zlomek, který má ve jmenovali mnohočlen s proměnnou. Naším úkolem je lomený 

výraz zjednodušit. Při zjednodušování využíváme vytýkání, krácení a vzorců. 

Příklady lomených výrazů 

          

Podmínky 

Jako první než začneme lomený výraz upravovat musíme vyjádřit za jakých podmínek má výraz smysl. 

Pokud bychom proměnnou neomezili, výraz s nulou ve jmenovateli by nedával smysl. Dělit nulou není 

možné! 

Př.  

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/2020/MA_2020_9_A_DT.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/2020/MA_2020_9_A_DT.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika
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  podm. X+1 ≠ 0  

                                       X ≠ - 1 

Odevzdání 

• Do čtvrtka zašlete ke kontrole dosud vypracované stránky i z minulého týden, jedná se o 

stran 46, 50, 61, 62, 63, 64, 65, 66 a vypsané poznámky str. 69. Opět zasílejte emailem či 

Teams. 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 11.1. do 15.1.2021 

Opsat si poznámky a nastudovat učivo – ČR – hutní průmysl 

Připojit se k on-line výuce v době hodiny zeměpisu podle rozvrhu - pátek 15.1 v 

12:00. 

 

Průmysl hutní 

= výroba železa a barevných kovů 

lokality – v blízkosti těžby surovin = železná ruda, černé uhlí 

zaměstnanost – převaha mužů – fyzicky náročná práce 

a) hutnictví železa  

vysoké pece 

suroviny – železná ruda – dovoz z Ukrajiny 

                 - koks – výroba z černého uhlí 

                 - vápenec 

mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


                 - železný šrot 

 

oblast – ostravská – závody: Nová huť Ostrava Kunčice 

                                                    Třinecké železárny 

                                                     Bohumín – drátovny 

                                                     Frýdek- Místek –válcovny plechu 

 



 

slévárny u velkých strojírenských podniků  

- Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Strakonice 

b) hutnictví barevných kovů  

v ČR málo – důvod: 1) nedostatek surovin 

                                    2) malá poptávka 

 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 9.A  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

  telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 11. – 15. leden 2021  

USAZENÉ HORNINY upřesnění, zopakování a rozdělení dané skupiny hornin, zástupce. 

 Tématem tohoto týdne budou horniny PŘEMĚNĚNÉ (metamorfované).  

Hornin, které vznikají již z existujících hornin působením vysoké teploty, tlaku a chemických látek.  Proto tento 

druh hornin nacházíme v hlubších vrstvách zemské kůry a v hlediska stáří se jedná o nejstarší druh hornin.   

  

Stručně zapsat způsob vzniku a zástupce. Strana 34 až 36.  

  

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz


Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 11. 01. 2021 do 17. 01. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Opakování z 8. ročníku: 
o Elektrické obvody: 

▪ Reostat. Dělič napětí (potenciometr). 
▪ Elektrická práce. 

Úkoly: 

• Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového 
profilu (sloupec: Učivo). 
(https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan) 

• Napsat si poznámky ze zadaného učiva, popř. zkontrolovat si 
poznámky z mého webového profilu (sloupec: Poznámky).  

• Samostatně si ověřit nastudované učivo z mého webového 
profilu (sloupce: Učivo, Otázky a úkoly, Cvičení a příklady, 
Odkazy). 

• Připojit se k on-line výuce dle zveřejněného rozvrhu na webu 
školy. 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Zdravím při distanční výuce. Budeme pokračovat ve 4. lekci.  

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


• Zapište si do slovníčků a naučte se slovní zásobu 4B – The burglar. 

• Do školních sešitů si zapište látku 4.2 a 4.3 z pracovního sešitu na straně 78. 

• Aktivity v učebnici, pracovním sešitu a poslechová cvičení vypracujeme společně při 

online hodinách. 

• Na středeční online hodině budeme pracovat s Nicole na cvičeních v učebnici a 

pracovním sešitu.  

Sejdeme se přes aplikaci Teams. Termíny schůzky jsou podle rozvrhu v úterý v 10:55 a ve 

středu v 8:55. 

Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu. 

 

Třída: 9. A 

Předmět: Dějepis 

Vyučující: Mgr. Marek Bednář 

Termín: 11. 1. – 15. 1. 2020 

  

− Vypište si výpisky z následující látky: 

  

PRVNÍ FÁZE 2. SV. VÁLKY (1939 – 1945) 

Během roku 1939 stupňuje nacistické Německo svůj tlak proti sousednímu Polsku. V srpnu 

1939 uzavírají ministři zahraničí Německa a SSSR pakt o neútočení (pakt Molotov-

Ribbentrop), čímž se mj. Německo snaží zajistit proti válce na východě před chystanou invazí 

do Francie. 

1. září 1939 útočí německá armáda na Polsko a rychle postupuje vpřed (taktika tzv. 

blitzkriegu), 17. září napadla z východu Poláky i Rudá armáda (SSSR). 6. října byl polský 

odpor definitivně zlomen. 

V dubnu 1940 byla napadena Skandinávie, německá armáda rychle dobyla Dánsko (za cca 

6 hodin) a následně probíhá invaze do Norska, která končí vítězstvím Němců 10. června. 

V této době již naplno probíhá tzv. Válka o Francii (či Pád Francie), kterou Němci zahájili 

drtivým úderem 10. května přes Benelux, čímž francouzskou armádu dokonale zaskočili a 

zároveň odřízli tzv. britský expediční sbor vyslaný Francii na pomoc. 



14. června byla dobyta Paříž, dva dny na to Francie kapitulovala. 

Velká Británie zůstala v odporu proti Německu a Itálii na kontinentě prakticky sama, 

nicméně její ministerský předseda WINSTON CHURCHILL rezolutně odmítl Hitlerovy 

návrhy na uzavření míru. 

Hitler se tedy rozhodl pro invazi do Británie, ale hrozba ze strany vynikajícího britského 

námořnictva nutila německé velení před samotnou invazí získat leteckou převahu nad kanálem 

La Manche. 

Od července do října 1940 probíhá na anglickém nebi největší letecká bitva v dějinách 

– tzv. Bitva o Británii. 

Britské královské letectvo (RAF) za výrazné pomoci polských, československých či 

francouzských pilotů nakonec zvítězila a uštědřila tak německé armádě první zásadní 

porážku ve válce. 

  

− Podívejte se na následující videa: 

o https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-druha-svetova-

valka-1-zari-151987  

o https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/pakt-molotovribbentrop-

23-srpen-1939-317247  

− Vyplňte on-line test na známky: 

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNVpHOU8wRUJJU1JZU0Y3T1ZVS0oyTDI0Ti4u 

 

Třída: 9. A 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Vyučující: Mgr. Marek Bednář 

Termín: 11. 1. – 15. 1. 2020 

  

MLUVNICE 

− Vyplňte on-line testy na známky: 
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o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUM01VWDgwOUhFUzQ0S0UwVjM2VjRPRFdBNS4u  

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUN0JHMFo0SUxIUklZTEgyMFI1UEFZWlNOSi4u 

 

Třída: 9.A 

Předmět: Německý jazyk (skupina 1Nj9) 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2021 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Protože nám minulý týden online hodina odpadla, bude nás čekat kontrola vaší práce tento týden. 

Navíc si přečtěte a přeložte dialog v UČ 23/8a a sledujte trasu na mapě. Na základě toho vyřešte níže 

uvedenou úlohu s plánkem - Wie komme ich zum Hotel? 

Slovní zásoba: 

Geh... Gehen Sie.... – Běž... Běžte... 

geradeaus – rovně 

nach links – doleva 

nach rechts – doprava 

Biege rechts ab. – Odboč doprava. 

Biegen Sie links ab. – Odbočte doleva. 

 

 

Online hodina: čtvrtek, 9:00 
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