
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.B 

Třídní učitel: Petra Čadková 

Zadávací období: 11. - 15. 1. 2021 

 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.B 

Období: 11. - 15. 1. 2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: změna čt 10:55 

 

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. 

  



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: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Zdravím při distanční výuce. Máme zadanou práci na dva týdny. 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


• Zapište si do školních sešitů poznámky Biota a Ochrana přírody. 

Poznámky s názvem G PŮDY, BIOTA A OCHRANA PŘÍRODY naleznete na Teams nebo na 

stránkách školy pod mým profilem. 

Při online hodinách se budeme věnovat práci s mapou a ochraně přírody. 

Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat - třeba známky nebo váš sešit, tak můžeme při 

online hodině nebo jsem k dispozici na Teams a e-mailu. 

 

Předmět: Dějepis 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ST 11:50 

 

V kanále dějepis máte soubor Válka v Africe, Den D. Opište do sešitu a podívejte se na 

přiložená videa. 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Třída: 9.B 

Období: 11. 1.- 15.1. 2021 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: středa 13.1.v 9.00, pátek 15.1. v 9.00 

 

Unit 3/D Kids 

 

• Zápis slovní zásoby PS str.82 3 D Kids 

• Opakovat slovíčka tím, že si je alespoň 2x denně přečteš 

• Čtení a překlad článku The tickets - při online výuce čtení a překlad na známku 

• Spojit poloviny k sobe-učebnice str.39 cv.4a pak přeložit věty do češtiny-napsat do 
školního sešitu 
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• Procvičování slovní zásoby PS str.30 cv.2 

• Procvičování předešlé slovní zásoby PS str.32 cv.3,str.33 cv.4 

 

Vypracované úkoly vlož AJ9.B Soubory/ Vypracované úkoly 

 

 

 

Předmět: Německý jazyk 

Třída: 9.B 

Období: 11. 1.- 15.1. 2021 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: čtvrtek 14.1. v 9.00 

 

 

Einheit 2  

 

• Procvičování předl. se členem ve 4. pádě-PS 21 cv.5 věty napsat do školního sešitu 

• Procvičování PS str. 21 cv.6 doplnit členy a spojit,co k sobě patří 

• Nové učivo učebnice str.25 osobní zájmena ve 4. pádě, opiš tabulku do školního 
sešitu- für - pro      Für wen?    Pro koho? 

• Procvičování PS str.23 cv.12 a 

 

 Vypracované úkoly vlož NJ9B Soubory/ Vypracované úkoly 

 

 

 

 



 

Předmět: Občanská výchova 

Třída: 9.B 

Období: 11. 1.- 15.1. 2021 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: pátek 15.1. v 13.00  

 

 

• Přečíst text Ochrana majetku, do sešitu napsat shrnutí str. 29 

• Přečíst text Uzavíráme smlouvy, do sešitu napsat shrnutí str.32 

 

Obě témata probereme společně na online hodině v pátek 15.1 

 

 

 

 

MATEMATIKA    9.B      2020/2021 

Vyučující: Jana Husová                 E-mail:      Jana.Husova@zsgvodnany.cz           

  

  

Úkoly na období 11.1. - 15.1. 2021 

Prosím o zaslání označených úkolů na výše uvedenou e-mailovou adresu, a to 
vždy nejdéle  další den. Výsledky opakovacích cvičení uvedu u dalšího zadání. 

  

  

Pondělí 11.1.2021 – online výuka 
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PS 9/1.díl: 72/6,7 – podmínky platnosti lomených výrazů; 74 – krácení lomených 
výrazů. 

  

Úterý 12.1.2021 

PS 9/1.díl: 45 – procvičování probraného učiva. 

POSLAT: PS 9/1.díl: 75 – lomené výrazy. 

  

Čtvrtek 14.1.2021 – online výuka 

PS 9/1.díl: 78, 79 – rovnice s neznámou ve jmenovateli. 

  

Pátek 15.1.2021 

PS 9/1.díl: 46 – opakování;  

POSLAT: PS 9/1.díl: 79,80 – rovnice s neznámou ve jmenovateli. 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Třída: 9.B 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 11.1. – 15.1.2021 

  

Jen připomínám, že až se vrátíme do škol, napíšeme písemnou práci: prvky – oxidy a 

hydroxidy (doporučuji zopakovat z poznámek, které jsem vám poslala v zadáních v listopadu 

(viz. Teams) nebo z učebnice str. 14 – 20).  

referát si připraví: Dan (náhradní termín), Standa, Terka, Barča a Sam (pošlete mi je na 

Teams do chatu nejdéle do pondělí 10:00 hod). 

V sešitě už byste měli mít kompletní zápis všech minerálů (pokud nemáte, dopište si to 

podle minulého zadání či podle učebnice). 

Z učebnice nastudujte: Křemičitany a minerály organického původu (str. 21 – 24). 



 

Třída: 9.B 

Předmět: Český jazyk a literatura  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  

Zadání platí pro období: 11.1. – 15.1.  

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

Online hodina: středa (4. vyuč. hodina – od 11:00) a pátek (3. vyuč. hodina – od 10:00) 

 Zdravím vás všechny v dalším týdnu distanční výuky a posílám nové zadání práce. Přeji, ať Vám jeho 

plnění jde pěkně od ruky! 😉 

 Literatura (2 hodiny) 

Na základě předchozí domluvy (a zadání z minulého týdne) nás tento týden čeká ústní prezentace 

vašich čtenářských deníků (ČtD), resp. vašich názorů na knihy, které jste dle vlastní volby přečetli. Na 

středeční online hodině budeme z časových důvodů řešit jen tu nejdůležitější část, se kterou míváte 

při písemném zápisu největší problémy, a to s vlastním hodnocením knihy (názorem na ni). 

Nezapomeňte, že svoje hodnocení musíte podpořit argumenty, konkrétními příklady (nestačí říct 

"kniha byla zajímavá, doporučil/a bych ji k přečtení"). Musíte přesně říct, co vám (ne)přišlo zajímavé, 

co vás překvapilo / zklamalo, co jste ne/čekali, co byste jako hrdina knihy řešili jinak apod.  

Připomínám, že písemný zápis ČtD na celou knihu (podle osnovy, kterou jsme si určili) budete 

odevzdávat až příští týden online (tj. v týdnu od 18. 1. 2021). 

Místo druhé hodiny literatury, kterou bychom dle rozvrhu měli mít, si pomocí online textů procvičíte 

čtení s porozuměním. Výběr textu je na Vás, vyberte si dle Vašeho zájmu na webu Umíme česky – 

odkaz níže. Po dokončení cvičení (= získání krystalů – min. povinný počet je 20 krystalů) udělejte screen 

shot obrazovky PC / telefonu / tabletu a pošlete mi jako přílohu do chatu v Teams (= kontrola splněné 

práce). Kdo bude mít jakékoliv problémy (i technické), VČAS mě kontaktuje.  

Čtení s porozuměním – 9. třída – Umíme česky (umimecesky.cz) 

Termín odevzdání (tj. poslání do chatu) neděle 17. 1. 2021. 

  

Sloh – Charakteristika (učebnice od str. 125)  

• podle učebnice na str. 126 (v tabulce) si připomeňte, jaké druhy charakteristiky rozlišujeme 

• do slohového sešitu si udělejte zápis (přehledně si zaznamenejte všechny podstatné 

informace (pojmy i s vysvětlením), podrobněji to, co je pro vás nové / obtížné, ale rozhodně 

neopisujte doslova!) 

• přečtěte si úvodní text k tématu na str. 125, poté se zamyslete nad otázkami ve cv. 1 / str. 

126, ústně si odpovězte 

• své vyjadřovací schopnosti a jazykovou vybavenost si můžete procvičit i ve cv. 2 / str. 126 

• za DÚ si na příští týden písemně připravte charakteristiku spolužáka: popište některého ze 

svých spolužáků, ale neuvádějte jeho / její jméno – ostatní budou v online hodině příští 

týden hádat, o koho jde. 
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o V charakteristice se prosím vyhněte jakýmkoliv hanlivým vyjádřením, kritice i 

urážkám. Zvolte si takovou osobu, o které dokážete říct něco pozitivního a milého. 

o Pište do slohového sešitu, držte se doporučené osnovy (viz tabulka str. 126), myslete 

na vhodné jazykové prostředky (info o nich opět v tabulce). Rozsah 1x A5.  

Mluvnice – Tvarosloví – procvičování zájmen a číslovek (učebnice str. 40-44) 

• v návaznosti na naši páteční online hodinu nás tento týden čeká procvičování správných 

tvarů zájmen a číslovek: 

o PS: Zájmena a číslovky (str. 34-35) 

o povinně vypracujte cv. 1, 4 / str. 34 + cv. 5, 6a, 8, 9 / str. 35; projdeme společně v 

on-line hodině v pátek – připravit si dotazy, nejasnosti. Tentokrát bych od Vás 

opravdu získala konkrétnější zpětnou vazbu ohledně Vašich chyb, problémů atd. 

o po vypracování nahrát do vaší složky v kanálu ČJ – nejpozději do neděle 17. 1. 

 Závěrem připomínám, že v závislosti na naší práci v online hodinách se mohou v našem kanále v Teams 

objevit další pokyny pro samostatnou práci či jiné aktuální informace – sledujte proto kanál ČJ ve svém 

třídním týmu pravidelně. Kdybyste potřebovali něco doplnit, vysvětlit apod., jsem k dispozici na Teams 

nebo emailu. V online hodinách se těším na slyšenou! 😉 MV 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


