
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  

Třídní učitel:   

Zadávací období:  

 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 18.1. do 22.1.2021 

Opsat si poznámky a nastudovat učivo – ČR – strojírenský průmysl 

Připojit se k on-line výuce v době hodiny zeměpisu podle rozvrhu v pátek 22.1 

ve 12:00 hod. 

Průmysl strojírenský 

nejvýznamnější obor v ČR 

a) dopravní strojírenství: 

1)osobní auta  

Škoda auto Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí 

Hyundai Nošovice 

TPCA Kolín 

mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


 

 

2) nákladní auta 

Tatra Kopřivnice 

Liaz Liberec 

 

3) autobusy – Iveco Vysoké Mýto 

 



4) tramvaje  

Škoda Plzeň, ČKD Praha 

 

5) lokomotivy a vagóny 

Škoda Plzeň, Vagónka Studénka 

 

6) trolejbusy – Ostrov nad Ohří 

 

7) letadla -  Aero Vodochody, Let Kunovice 



  

8) lodě – Praha, Děčín 

 

9) traktory – Zetor Brno 

 

 

b) stroje pro chemický průmysl – Brno, Hradec Králové 

c) stroje pro polygrafický průmysl (tiskárny) - Adamov 

d) textilní stroje – Liberec 

e) zařízení pro elektrárny – Plzeň, Praha, Blansko 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 9.A  



Vyučující: Ing. Petr Rošický   

  telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 18. – 22. leden 2021  

 ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ HORNIN. 

látka je v učebnici na stranách25-36. (polovička obsahu zmíněné látky jsou obrázky). 

 Základní znalosti jsou:         

• rozdíl nerost x hornina 

• dělení hornin podle způsobu vzniku 

• vysvětlení rozdílu a popisu hornin podle vzniku, struktury a stáří 

• u každé skupiny znát zástupce, významné vlastnosti a využití. 

  

 Vyplnit test. 

 

 

 

Třída: 9.A 

Předmět: Německý jazyk (skupina 1Nj9) 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2021 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čtvrtek, 9:00 

Opakování: PS 24/15,16 

Wegbeschreibung: Pomocí níže uvedených frází zformulujte odpovědi na mé otázky – kudy jít do 
určité místnosti v naší škole. Výchozím bodem je vždy vestibul školy. 

Wie komme ich zur Klasse 9.A? 

Wie komme ich zum Büro? 

Wie komme ich zum Sprachraum? 

 

Slovní zásoba: 

gehen - jít, chodit 

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

geradeaus – rovně 

Geh geradeaus. - Běž rovně. 

nach links – doleva 

links - vlevo 

nach rechts – doprava 

rechts - vpravo 

abbiegen - odbočovat 

Biege rechts ab. (tykání) – Odboč doprava. 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
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Biegen Sie links ab. (vykání) – Odbočte doleva. 

hinaufsteigen [hinaufštaign] - stoupat, vystupovat 

die Treppe – schody 

Steigen Sie die Treppe hinauf. - Jděte po schodech nahoru. 

Steige die Treppe hinauf. - Jdi po schodech nahoru. 

das Büro - kancelář 

der Sprachraum - jazyková učebna 

der erste/zweite/dritte Stock - první/druhé/třetí patro 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.A 

Období: 18.- 22.1.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: čt v 11:45 v teams  

 

Redoxní reakce 

• Projdi si následující téma v sešitě i v učebnici. 

• Vypracuj test na Teams do středy do 15:00. 

 

Elektrolýza 

• V tématu budeme dál pokračovat na online hodině. 

• Pročtěte si o elektrolýze na následujícím odkazu: 

https://www.wikiskripta.eu/w/Elektrol%C3%BDza  

Shlédni následující dvě krátká videa 

Elektrolýza  

Elektrolýza v roztoku síranu měďnatého (Electrolysis of Copper Sulfate Solution)  

U druhého videa zkus přijít, co vniká na elektrodách. 

 

Odevzdávání 

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

https://www.wikiskripta.eu/w/Elektrol%C3%BDza
https://www.youtube.com/watch?v=9uOfc7xK814
https://www.youtube.com/watch?v=jJwRQu6Tctc


 

Předmět: Matematika 

Třída: 9.A 

Období: 18. - 22. 1. 2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: čt v 10:00 na teams  

                            pá v 10:55 na teams 

 

Algebraické výrazy 

• Zopakujte si v PS. Měli byste ovládat, jedná se o opakování učiva z 8. ročníku. 

• Vypracujte test na Algebraické výrazy v Teams do čtvrtka do 10:00. 

Souhrnné opakování 

• Do školního sešitu vypočítej následující úlohy z příjímacích testů. Zkuste schválně všichni. 

 



 

Lomený výraz 

Podmínky řešitelnosti 

• Společně jsme začali určovat podmínky platnosti lomených výrazů. Ukázali jsme si některá 

cvičení. Do vypracujte a mějte hotové str. v PS 70, 71, 72 A6.  

• Pokud nebudete cokoliv vědět ptejte se na online hodině. Popřípadě zasílám ještě materiál, 

kde naleznete, jak tvorbu podmínek u lomených výrazů i následnou úpravu krácením. 

               https://skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/lomene-vyrazy  

Úprava lomeného výrazu krácením 

• Následující poznámky si napiš do PS str. 73. 

• Vše si vysvětlíme na online hodině. 

 

https://skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/lomene-vyrazy


 

 

 

Odevzdání 

• Tradičně pošlete emailem nebo v Teams str. vypracované strany v PS 70, 71 a 72 současně i 

poznámky na str. 73. Pošlete i hotové úlohy ve školním sešitě. 

• Cokoliv nevíte ptejte se na online hodině. 

  



Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 18. 01. 2021 do 24. 01. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Opakování z 8. ročníku: 
o Elektrické obvody: 

▪ Elektrická práce. Elektrická energie. 
▪ Výkon elektrického proudu. 

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. 

 
 

 

 

Třída: 9. A  

Předmět: Český jazyk a literatura 

Třídní učitel: Mgr. Marek Bednář  



Zadávací období: 18. - 22. 1. 2021 

  

− Do sešitu si zapište poznámky z následujícího výkladu, POKUD MÁTE SEŠITY Z MINULÝCH 

LET, JE NA VÁS, CO SI VYPÍŠETE, pro případnou kontrolu si přinesete staré sešity 

  

MLUVNICE 

  

SKLADBA (SYNTAX) 

− Je další oblast českého jazyka, která se zabývá stavbou (či skladbou) promluv, tzn. větných 

ekvivalentů, vět a souvětí 

− Česká věta je tvořena tzv. větnými členy, které dělíme na ZÁKLADOVÉ (podmět, přísudek) a 

VEDLEJŠÍ (předmět, příslovečná určení, přívlastek, doplněk) 

− Česká věta musí obsahovat přísudek, promluva, která neobsahuje přísudek je označována 

jako VĚTNÝ EKVIVALENT 

− Souvětí je spojením dvou a více vět v jednu promluvu (celek) 

  

DRUHY VĚT – dle funkce 

1. Tázací 

2. Oznamovací 

3. Rozkazovací 

4. Podmiňovací  

  

DRUHY VĚT DLE POČTU ZÁKLADNÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ 

1. DVOJČLENNÉ 

− Obsahují podmět (včetně nevyjádřeného) i přísudek 

2. JEDNOČLENNÉ 

− Obsahují pouze přísudek 

− Typicky věty označující: 

o Počasí (př. Sněží.)  

o Tělesné či duševní stavy (př. Bolí mě v krku. Je mi smutno.) 

  

− V rámci opakování si vyplňte on-line test – bude na známky: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNU02VlQ2SkdQWEszSlY0SlEyV0pCRzFTRy4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNU02VlQ2SkdQWEszSlY0SlEyV0pCRzFTRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNU02VlQ2SkdQWEszSlY0SlEyV0pCRzFTRy4u


  

LITERATURA 

− Arnošt Lustig: ZPOVĚĎ 1 (Osvětim – Peklo) 

o https://www.youtube.com/watch?v=9_paD4SvOAg&list=PLMyhKGJkzc2VUMlG95CP

ccvahR1jFV89O&index=4  

− Ota Pavel: MŮŽOU TĚ I ZABÍT (úryvek z povídky) 

o https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/ota-pavel/muzou-te-i-zabit.html#axzz6jc2ifyLr  

  

Vyplňte on-line test: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNlA5SzBZOVo5TTNBRlFON0JBRU1UUDcwVS4u 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

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

• Zapište si do slovníčků a naučte se slovní zásobu 4C – Imagination. 

• Udělejte si kvíz na straně 48 v učebnici. 

• Vyhodnocení kvízu, aktivity v učebnici, pracovním sešitu a poslechová cvičení 

vypracujeme společně při online hodinách. 

• Na středeční online hodině budeme pracovat na zadáních Nicole. 

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: Český jazyk a literatura 

Třídní učitel: Mgr. Marek Bednář  

Zadávací období: 18. - 22. 1. 2021 

  

− Vytvořte si výpisky z následující látky: 

https://www.youtube.com/watch?v=9_paD4SvOAg&list=PLMyhKGJkzc2VUMlG95CPccvahR1jFV89O&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9_paD4SvOAg&list=PLMyhKGJkzc2VUMlG95CPccvahR1jFV89O&index=4
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/ota-pavel/muzou-te-i-zabit.html#axzz6jc2ifyLr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNlA5SzBZOVo5TTNBRlFON0JBRU1UUDcwVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNlA5SzBZOVo5TTNBRlFON0JBRU1UUDcwVS4u
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1941: ROK ZLOMU 

Po prohrané bitvě o Británii zaměřila vojska Osy svou pozornost na Balkánský poloostrov 

a oblast Středozemního moře. 

Po tvrdých bojích obsadila Osa Řecko, Kypr a Jugoslávii a v severní Africe útočila na 

Brity spravovaný Egypt a další spojenecké pozice. Postup italských a později i německých 

vojsk byl zastaven a později přešli Spojenci do ofenzivy. 

  

OPERACE BARBAROSSA: NAPADENÍ SOVĚTSKÉHO SVAZU 

NĚMECKEM 

Paktem Molotov-Ribbentrop si Hitler zajistil klid na východě, zatímco Stalin (sovětský 

diktátor) tak měl „volné ruce“ k obsazení pobaltských států, útoku na Finsko a anexi části 

Rumunska. 

I když byl Stalin varován, nestihla se armáda SSSR (Rudá armáda) na případný útok 

dostatečně připravit. 22. června 1941 zaútočila překvapivě a bez vyhlášení války vojska 

Německa, Maďarska, Itálie, Rumunska i dalších spojenců na SSSR. 

Úder byl naprosto zdrcující a Němci velice rychle dobyli Pobaltí, Ukrajinu a jejich postup 

se zastavil v říjnu téměř na předměstí Moskvy. SSSR výrazně pomohla nejen rozlehlá území, 

ale především pověstná ruská zima, která znamenala obrovské potíže se zásobováním i řízení 

vojenských operací. 

22. června 1941 se tak otevřela tzv. východní fronta, SSSR vstoupil do války na straně 

Spojenců. Rusové dnes následné válečné roky označují jako Velkou vlasteneckou válku. V 

důsledku války zahynulo na 20 milionů Sovětů různých národností, zejména Rusů a Ukrajinců. 

  

ÚTOK NA PEARL HARBOUR: VSTUP USA DO VÁLKY 

Spojené státy stály na straně Velké Británie od počátku války a jejich pomoc spočívala 

především v zásobování Británie potřebnými surovinami, američtí dobrovolníci bojovali v 

Číně s Japonci i v bitvě o Británii. 



Americká veřejnost však i nadále odmítala přímý vojenský vstup USA do války, ačkoli byly 

americké obchodní lodě terčem útoků německých ponorek. 

V Tichomoří (Pacifiku) narůstala agresivita císařského Japonska a zejména námořní 

síly USA představovaly pro Japonce stálou hrozbu. 

Japonské velení se proto rozhodlo pro jediný překvapivý úder a japonské letectvo zaútočilo 

7. prosince 1941 na americkou základnu Pearl Harbour, kde se nacházela většina americké 

flotily, která byla z větší části zničena či těžce poškozena. 

V reakci na to vyhlašují USA válku Japonsku i jeho spojencům. 

Právě ekonomická síla Spojených států a masivní nasazení milionů vojáků i techniky na 

straně SSSR budou rozhodujícími faktory, které dovedly Spojence k vítězství ve válce. 

− Podívej se na videa: 

o https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-hitler-napadl-sovetsky-

svaz-22-cerven-151262  

o https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-utoku-na-pearl-harbor-7-

prosinec-151402  

  

− Vyplň on-line test: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-
769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOFhYVVRSVDkwQ1JQVVg2SkxKOEpCMU5LOS4u 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-hitler-napadl-sovetsky-svaz-22-cerven-151262
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-hitler-napadl-sovetsky-svaz-22-cerven-151262
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-utoku-na-pearl-harbor-7-prosinec-151402
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-utoku-na-pearl-harbor-7-prosinec-151402
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOFhYVVRSVDkwQ1JQVVg2SkxKOEpCMU5LOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOFhYVVRSVDkwQ1JQVVg2SkxKOEpCMU5LOS4u
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