
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.D 

Třídní učitel: DAGMAR ŠMÍDOVÁ 

Zadávací období: 11.1.-15.1. 

 

Třída: 9. D (2A9D) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 11.1.- 15.1. 2021 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

English conversations – sentences – find it in Teams Zadání. Do it before 1/18. 

                              Workbook – p.24 – prepare on our Wednesday class 

 

Třída: 9D – 2. skupina 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 11.1.2021 

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: PONDĚLÍ 9:00 – 9:30  

  

• Učit se slovíčka 

• Na online hodině mít u sebe přehled způsobových sloves, který máte v poznámkách 

• V pátek končí termín vypracování pracovního listu v zadání! 

• Na online hodinu mít připravenou učebnici  a pracovní sešit 

 

 

Jméno: Mgr. Ladislav Horváth 

TŘÍDA: 9.C, 9.D 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

ZADÁVACÍ OBDOBÍ: LEDEN 2021 

mailto:Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz
mailto:Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz


Trampské písně 

Souslovím trampská hudba nebo i trampská píseň označujeme zvláštní a zcela specifické 

odvětví českého folku, které vzniklo spolu s trampingem, skautingem, Ligou lesní moudrosti 

(hnutí Woodcraft) již ve 20. a 30. letech 20. století. Jedním ze skladatelů je například Jaroslav 

Ježek. 

Zprvu se jednalo o jednoduchou, zcela neformální a spontánní lidovou zábavu, provozovanou 

zejména o víkendech u táborových, besedních a osadních ohňů za doprovodu kytar. První 

trampské písničky mívaly jednoduchý nápěv i harmonii, prostý text a bývaly zpívány zpravidla 

větším počtem amatérských zpěváků a to většinou vícehlasně. Jejich náměty mívaly silně 

romantický nádech, někdy byly tyto náměty značně sentimentální. 

Tato spontánní lidová hudba vznikla z nejrůznějších inspiračních zdrojů, jedním z takových 

zdrojů byla, mimo jiné, také četba dobrodružné literatury z prostředí Divokého západu a 

exotických krajin vůbec. Po hudební stránce tato hudba vzešla jak z tradic české lidovky, dále z 

tradice kramářských písní, tradic dělnických zpěváckých spolků, jakož i z tradic obrozeneckého 

zpívání (popřípadě i z tradice kabaretních kupletů). Hudba jako taková byla velmi silně ovlivněna 

i tehdejším úplně novým hudebním stylem, jímž byl jazz. Tento nový hudební žánr právě v té 

době prožíval období svého bouřlivého rozvoje po celém světě. Nicméně celá řada původních 

trampských autorů byla nakonec úspěšná v tom smyslu, že relativně velké množství jejich 

písniček posléze téměř zlidovělo a nakonec bylo často vstřebáno právě vznikajícím 

gramofonovým průmyslem i novým informačním médiem té doby jímž bylo (kromě filmu) 

zejména rádio, tedy Československý rozhlas. Z celé řady tehdejších nadprůměrných trampských 

hudebních tvůrců uveďme např. Jarku Mottla,  z interpretů pak vokální skupinu Settleři či 

současné nestory tohoto žánru Duo Červánek. 

Rozdíly mezi jednotlivými hudebními žánry u některých českých tvůrců nejsou nikterak výrazně 

patrné a mnozí z nich vyšli od klasické trampské hudby zpívané kdesi v lesích při ohníčku až k 

dnešní šířce či hloubce svého hudebního záběru i osobního sdělení. Klasickým příkladem budiž 

např. Wabi Daněk (jehož píseň Rosa na kolejích ze supraphonské gramofonové LP desky Písně 

dlouhejch cest se stala velmi populární), který byl řazen jak do podskupiny moderní country tak 

do skupiny současného folku. Na trampských základech ale vyrostla prý i písničkářka Radůza, 

Ivan Mládek a další. V současnosti se problematice trampské hudby, mimo jiné, také věnuje 

prakticky Country radio ve svém pravidelném pořadu Ozvěny osadních ohňů, který moderuje pan 

Antonín Linhart známý trampský a countryový hudebník ze skupiny Pacifik. Trampská hudba má 

své pevné místo na festivalu Porta, který je i dnes jedinečný díky síti oblastních kol jejichž 

vítězové postupují do Českého národního finále v Řevnicích. 

UKÁZKY 

Pampelišky 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNCJC5Ckvw 

Rosa na kolejích (NEOFICIÁLNÍ TRAMPSKÁ HYMNA) 

https://www.youtube.com/watch?v=Epkxt9kmTjE 

  

Česká populární hudba během a po 2. sv.válce 

1. Druhá světová válka přinesla v populární hudbě celou řadu omezení.  

Negermusik („černošská hudba“) byl hanlivý termín používaný nacisty během Třetí říše k 

označení hudebních stylů a vystoupení afroameričanů žánrů jazzu a swingu . Považovali tyto 

hudební styly za podřadná díla  patřící k údajně „podřadné“ rase, a proto je nacisté zakázali. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Folk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramping
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skauting
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_lesn%C3%AD_moudrosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Woodcraft
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kytara
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsni%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Harmonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADcehlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divok%C3%BD_z%C3%A1pad
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A1_lidovka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kram%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_p%C3%ADse%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gramofon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_rozhlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarka_Mottl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Settle%C5%99i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duo_%C4%8Cerv%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wabi_Dan%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosa_na_kolej%C3%ADch_(p%C3%ADse%C5%88)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supraphon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dlouhohraj%C3%ADc%C3%AD_deska
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Modern%C3%AD_country&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Folk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rad%C5%AFza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Ml%C3%A1dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Country_radio
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Linhart
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pacifik_(skupina)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Porta
https://www.youtube.com/watch?v=TKNCJC5Ckvw
https://www.youtube.com/watch?v=Epkxt9kmTjE
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Degenerate_art


Jazzoví hudebníci byli často pronásledováni a zavíráni do vězení nebo končili v koncentračních 

táborech. Oficiální a povolená hudba byla pouze ta německá. 

Nacistický propagandistický plakát: Plakát výstavy z roku 1938 v Düsseldorfu „Degenerovaná 

hudba“ 

 

2. Po únoru 1948 byla hudba zneužívána k politickým cílům.  

l. byla jí určena ideologická a politicko-výchovná funkce z rozhlasu zněly masové a budovatelské písně   

UKÁZKA: https://www.youtube.com/watch?v=mEpS6VfBwXo 

K jistému uvolnění došlo až ve druhé polovině 50. let 

To souviselo s technickým pokrokem:  

-tranzistorové radiopřijímače  

-dlouhohrající desky  

-kotoučové magnetofony  

-vysílání televize 

 Objevila se řada písničkových soutěží v rozhlase i televizi, např. Hledáme písničky na všední den 

    nebo Písničky na zítra a další ….  

Jednou z vítězných písní byla i píseň „ Mám malý stan “ 

UKÁZKA: https://www.youtube.com/watch?v=G7ymE5l7wHk 

 Ze stanice Radio Luxembourg zněly první rock´n´rolly 

 Divadlo Semafor 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mEpS6VfBwXo
https://www.youtube.com/watch?v=G7ymE5l7wHk


velký význam pro rozvoj naší populární hudby měla divadla malých forem: 

• Reduta  

•  divadlo Na zábradlí  

•  a především divadlo Semafor  

• divadlo vzniklo v roce 1959  

• název divadla je vlastně zkratkové slovo odvozené z názvu:  

   SEDM MALÝCH FOREM 

• tímto divadlem prošla celá řada vynikajících osobností české populární hudby 

• tvorba tohoto divadla ovlivnila kulturní dění v naší zemi na několik dalších desetiletí  

s divadlem SEMAFOR jsou však osudově spojena především jména dvou umělců: 

                  

Herec, textař a hudební skladatel Jiří Suchý        a vynikající hudebník, herec, hudební skladatel a 

výtvarník  Jiří Šlitr (ten bohužel přišel tragicky o život v poměrně mladém věku - 45 let) 

UKÁZKY: 

Jiří Suchý, Jiří Šlitr - Marnivá sestřenice: https://www.youtube.com/watch?v=ohwoE9774Ko 

Jiří Suchý, Jiří Šlitr – Klokočí: https://www.youtube.com/watch?v=OpszlhfmrQI 

 

Třída: 9. D  

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 11.1.- 15.1. 2021 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=ohwoE9774Ko
https://www.youtube.com/watch?v=OpszlhfmrQI
mailto:Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz


Dějepis –     Charakter války 2.část – přečíst str.66-67, zapsat shrnutí. 

 

 

 

Třída: 9. D  

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 11.1.- 15.1. 2021 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

Český jazyk – mluvnice – Úkol zadán v TEAMS – Zadání – splnit a poslat do půlnoci 17.1. 

                                              Dále PS, str. 33 – připravit na 14.1. na online hodinu 

  

                          sloh   -        Líčení -   vypracovat do slohového sešitu 1 téma z cv.6, str.124 učebnice. 

Rozsah nejméně A 5. 

  

                           literatura – Význam sedmikrásek v zahraniční politice – přečíst v čítance str.180-181, 

zapsat se všemi náležitostmi, odpovědět do sešitu na otázku, co vadilo Angličanům na českých 

trávnících? 2 POJMY! 

 

Třída: 9. CD (3A9S) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 11.1.- 15.1. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

Online výuka dle uvedeného rozvrhu tj:9.CD úterý: 10:00 – 10:30; čtvrtek 8:00 – 8:30 

  

3 Unit 3A vztažná zájmena (relative pronouns), 3B should/shouldn´t / might 

  

Vztažná zájmena (pro zopakování) 

  

lidé věci 
who (který, -á, é;kteří) 
that (který, -á, é;kteří) 

which (který, -á, é;které) 
that (který, -á, é;které) 

mailto:Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz
mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz


  

Should / shouldn´t 

I 
You 
He 
She 
It 
We  
You  
They 

  

  

  

  
should 

  

  

  

  
wear a seatbelt in the car. 
recycle glass bottles 

  

I 
You 
He 
She 
It 
We  
You  
They 

  

  

  
should not / 
shouldn´t 

  

  

  
eat too much junk food. 
run in the corridors. 

  

Should / shouldn´t  se používá pro udílení rad. 

You should eat a lot of vegetables. Měl / a bys jíst hodně zeleniny. 

They shouldn´t watch TV so much. Neměli by se tolik dívat na televizi. 

  

Might / might not 

I 
You 
He 
She 
It 
We  
You  
They 

  

  

  
might / might not 

  

  

  
fall over. 
come to my party. 

  

Might / might not vyjadřuje, že něco je / není či v budoucnu bude / nebude možné. 

This book might be interesting. Ta kniha bude možná zajímavá. 

He might arrive tomorrow. I don´t know. Možná přijede zítra. Nevím. 

I might not go to the sports centre tonight. Možná nepůjdu do fitness centra. 

  

Gramatiku si nalepte / opište do sešitu (úterý 12/1) 

Učebnice (Student´s book) 

1. Přečíst text YOU AND YOUR BODY str. 32 a rozhodnout se, jakému tématu z tabulky pod zadáním se věnuje každý 

odstavec. (úterý 12/1) 



Pracovní sešit (Workbook) 

1. slovní zásoba, str. 82  Slovní zásoba 3B Sweet Sue has the last laugh (přečteme kvůli výslovnosti během online 

hodiny) (úterý 12/1) 

2. cv. 4, str. 27 Přiřaďte slova k definicím. (čtvrtek 14/1) 

3. cv.5, str. 27 Výrazy v tabulce využijte ke kompletaci vět. (čtvrtek 14/1) 

4. Další možné procvičování na: https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Test po online hodině 14/1 slovní zásoba z vztažná zájmena 

 

 

 

 

Předmět: Německý jazyk, skupina 1N9C a 3N9S 

Třída: 9.CD 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Sledovat Teams, účastnit se online hodin 

2. Opakovat doposud probranou slovní zásobu 

3. Učit se slovíčka nové 3. lekce 

4. Školní sešit 

o z učebnice s. 27 si nadepsat název a číslo nové 3. lekce 

o opsat si velký modrý rámeček na úvodní stránce 3. lekce 

o opsat si oranžový rámeček z učebnice s. 28 

o opsat si 2. bod ze šedivého rámečku z pracovního sešitu s. 33 

o opsat/vytisknout a vložit poznámky – soubor „Způsobová slovesa“ vložen v Teams – naučit se časování 

těchto sloves 

5. Pracovní sešit  

o s. 28, cv. 1 

o s. 30, cv. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz


Předmět: Občanská výchova 

Třída: 9.CD 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

 Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Opsat/vytisknout si poznámky do sešitu – soubor „Orgány právní ochrany a sankce“ vložen  
v Teams 

2. Průběžně opakovat předešlou i novou látku 

3. Mít připravené referáty v online hodině 

4. Sledovat Teams, kanál Občanská výchova (průběžné informace, testy, referáty) 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

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

• 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. 

 

Chemie 9. ročník 
Třída: 9. C a 9. D  

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 15. 1. 2020  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Ahoj deváťáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 

  

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz


Sledujte pozorně informace a termíny testů na TEAMS (kanál chemie) 

  

Připomínám plánovaný test – podrobnosti viz TEAMS  

  

7. Galvanické články 
• Galvanické články = zařízení, poskytující při průběhu redoxních reakcí elektrickou energii.   

• Mezi dvěma různými kovy ve vodivém roztoku (elektrolytu) můžeme naměřit elektrické 

napětí.  

• Hodnota napětí je závislá na vzájemném postavení kovů v Beketovově řadě napětí kovů.  

• Funkce galvanického článku (na principu redoxní reakce) 

o  = na prvním kovu probíhá oxidace a na druhém redukce → redoxní reakce je spojena 

s přenosem elektronů → uspořádaný pohyb elektronů = elektrický proud 

o mění energii chemickou na elektrickou. 

o poskytují stejnosměrný elektrický proud. 

Druhy galvanických článků 
• Suchý článek („klasické baterie“) 

o = nejčastěji používaný typ  

o Poskytuje napětí 1,5 V. 

o Nevýhoda galvanických článků: po čase se vyčerpají a přestávají dodávat elektrický 

proud.  

• Akumulátory („autobaterie“) 

o = další typ  

o Mají delší životnost. 

o Např. olověný akumulátor v autě  

o Poskytuje napětí 2 V 

o Po vybití akumulátoru je možné jej znovu nabít 

• připojením ke zdroji stejnosměrného napětí  

o Nabíjení a vybíjení je možné opakovat. 

o Nabíjení a vybíjení jsou opačné děje  

  

Přírodopis 9. ročník 
Třída: 9. C a 9. D  

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 15. 1. 2020  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Ahoj deváťáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz


  

Sledujte pozorně informace a termíny testů na TEAMS (přírodopis) 

  

Připomínám plánovaný test – podrobnosti viz TEAMS  

  

14. Vyvřelé (magmatické) horniny 
• Dostudovat zbytek látky (zadáno minulý týden) 

• Látku č. 15 projdeme nejprve společně na konferenci 

15. Vrásnění a horotvorné pochody 
• = miliony let trvající děje spojené se vznikem pohoří 

• Druhy pohoří:  

Vrásové pohoří 
• = pohoří vznikající vrásněním → tvoří je vrásy 

• Vrásnění = zmenšování prostoru v důsledku kolize litosférických desek 

o Při kolizi → jednotlivé vrstvy hornin se prohýbají  

• Nejznámější vrásová pohoří: Alpy, Himálaj, Kordillery  

(vlevo) Alpy http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy#/media/File:Alpenrelief_01.jpg  

(vpravo) Himálaj http://media.web.britannica.com/eb-media/88/89888-004-57AD3D2F.gif   

Kordillery 

http://www.zatlanka.cz/dokumenty/latinska-amerika/mapa%20popis.jpg  

• Vrása 

o = zprohýbaná vrstva litosféry  

o Tvořena z: 

• Sedlo – horní část 

• Koryto – dolní část 

• Rameno – spojuje sedlo a koryto  

http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/958.jpg  

Vznik vrásy 

http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/Obrazky/h22.gif  

o Dle tvaru rozlišujeme několik druhů vrás – nakresli z tabule 

http://www.hornictvi.info/prirucka/geologie/06.gif  

o Vrásový přesmyk 

• = přetržení ramena a k následné další posouvání  

Druhy vrás viz výše + přesmyk = D; příkrov = E 

http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/6_GEO_STRUKTURY/6_geol_struktury_soubory/image013.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy#/media/File:Alpenrelief_01.jpg
http://media.web.britannica.com/eb-media/88/89888-004-57AD3D2F.gif
http://www.zatlanka.cz/dokumenty/latinska-amerika/mapa%20popis.jpg
http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/958.jpg
http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/geologie/skripta/Obrazky/h22.gif
http://www.hornictvi.info/prirucka/geologie/06.gif
http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/6_GEO_STRUKTURY/6_geol_struktury_soubory/image013.jpg


Kerné pohoří 
• = pohoří tvořené krami 

• Vznikají při praskání litosféry 

• Zlomy = trhliny v litosféře oddělující od sebe jednotlivé bloky litosféry 

• Kry = bloky litosféry oddělené zlomy 

• kry se vůči sobě mohou pohybovat podél zlomů 

• Pohyby ker podél zlomů – nakreslit z tabule 

o Přesmyk (zdvih) = jeden z bloků oproti druhému vystoupí 

o Pokles = jeden z bloků oproti druhému poklesne  

http://media1.jex.cz/images/media1:4db82b7922721.jpg/m.JPG 

http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/959.jpg  

• Pohyby ker vznikají: 

o Pokud prostřední kra vystoupá → vzniká hrásť 

o Pokud prostřední kra poklesne → vzniká příkopová propadlina 

Hrásť a příkopová propadlina http://zemepis.jergym.cz/foto/33/hrast%20a%20prolom.jpg  

• Hlubinné zlomy = zlomy zasahující do velkých hloubek 

o Zde vznikají často silná zemětřesení 

Hlubinný zlom San Andreas 

http://commons.wikimedia.org/wiki/San_Andreas_Fault#/media/File:Sfbay_srt_1906108.jpg  

• Naše nejznámější kerná pohoří jsou: 

o Jeseníky 

o Krkonoše 

 

 

Fyzika 

Vyučující: Lukáš Filip 

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

 

Online hodina jako vždy v pondělí. 

Online test optika bude spuštěn během středy. 

Samostudium: zapsat poznámky do sešitu. Poznámky máte v Teamsech. 

 

Matematika 

Vyučující: Lukáš Filip 

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

 

 Pondělí: opakování trojčlenka - PS strana 169 celá (SŠ ještě navíc 170/9,10) 

http://media1.jex.cz/images/media1:4db82b7922721.jpg/m.JPG
http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/959.jpg
http://zemepis.jergym.cz/foto/33/hrast%20a%20prolom.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/San_Andreas_Fault#/media/File:Sfbay_srt_1906108.jpg


Úterý: online hodina 

Středa: opakování souměrnost - PS strana 171 celá (SŠ ještě navíc 172/3,4) 

Čtvrtek: online hodina 

Pátek: opakování rovnice viz obrázek 
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