
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.B 

Třídní učitel: Petra Čadková 

Zadávací období: 18.1 - 22.1. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Hudební výchova  

Vyučující: Štěpánka Suchanová 

Učivo: Kdo ještě nevypracoval referát o zpěvákovi či skupině ( výběr je na Tobě ),       do   

28.1.  2021  zkus napsat vlastními slovy.  

 

MATEMATIKA    9.B      2020/2021 

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

  

  

Úkoly na období 18.1. - 22.1. 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. 

  

  

mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


Pondělí 18.1.2021 – online výuka 

PS 9/1.díl: 74 – podmínky platnosti lomených výrazů; 81 – rovnice s neznámou ve 
jmenovateli. 

  

Úterý 19.1.2021 

PS 9/1.díl: 28/18, 32/15 – opakování mocnin. 

POSLAT: PS 9/1. díl: 81/4 – rovnice s neznámou ve jmenovateli. 

  

Čtvrtek 21.1.2021 – online výuka 

PS 9/1.díl: 83,84 – vyjádření neznámé ze vzorce. 

  

Pátek 15.1.2021 

PS 9/1.díl: 50/ 1,2,3,4,5,6,7 – opakování; 74/2,3,4 – dokončit lomené výrazy; 
84/2,3,4 – rovnice s neznámou ve jmenovateli. 

POSLAT: PS 9/1.díl: 85/6,7,8 – vyjádření neznámé ze vzorce. 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.B 

Období: 18. - 22. 1. 2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: změna čt 10:55 

 

 

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


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. 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


Zdravím při distanční výuce. Je  možné, že tato prezentace a poznámky nám vydrží na dva 

týdny. 

• Projděte si prezentaci s názvem Obyvatelstvo. 

• Zapište si do školních sešitů poznámky H OBYVATELSTVO A SÍDLA. 

Poznámky naleznete na Teams nebo na stránkách školy pod mým profilem. 

Při online hodině se budeme věnovat prezentaci a mapám. 

Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, tak můžeme při online hodině nebo jsem k 

dispozici na Teams a e-mailu. 

 

PŘÍRODOPIS  

Třída: 9.B  

Předmět: Přírodopis  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 18.1. – 22.1.2021  

  

Referát si připraví (!poslední možnost před vysvědčením!): Dan (náhradní termín), Adam H., 

Rosťa a Hanka (pošlete mi je na Teams do chatu nejdéle do pondělí 10:00 hod).  

  

V učebnici si přečtěte HORNINY str. 25 - 27. 

  



Třída: 9.B 

Předmět: Český jazyk a literatura  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  

Zadání platí pro období: 18.1-22.1 2021 

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

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

  

Zdravím v dalším týdnu distanční výuky a posílám nové zadání práce. Pevně doufám, že se vám bude 

plnit bez obtíží! 😉 

  

Literatura (tento týden výjimečně jen jedna hodina literatury, posílíme mluvnici) 

Jak už bylo avizováno, tento týden máte písemně odevzdat další zápis do čtenářského deníku (ČtD) – 

jde už o druhý zápis. Dle zadané osnovy zapíšete knihu, kterou jste měli na poslední hodinu připravenu 

k ústní prezentaci. Nezapomeňte, že nejdůležitější je to, co jsme probírali v hodině společně – váš 

vlastní názor (nikoliv popis děje / obsah). Držte se doporučení, která si stále opakujeme – hodnocení 

podpořte konkrétními příklady z četby (např. jaká situace byla ne/zajímavá, co přesně vás ne/bavilo, 

překvapilo, zklamalo, nudilo atd.).  

Zápis ČtD odevzdáte online (foto pošlete přes Teams nebo Outlook), mějte připraveno k odevzdání na 

středeční online hodinu. 

  

Sloh – Charakteristika (učebnice od str. 125)  

• na středeční online hodinu si připravte práci avizovanou v minulém období – písemně 

zpracovanou charakteristiku spolužáka (bez jeho / jejího jména) – v hodině si pár 

charakteristik přečteme a pokusíme se uhodnout, o koho se jedná 

• připomínám, že jsem vás při minulém zadání nabádala, abyste se v této charakteristice vyhnuli 

jakýmkoliv hanlivým vyjádřením, kritice i urážkám. Doufám, že vaše charakteristiky se 

ponesou v korektním a přátelském duchu… 

• všichni (bez ohledu na to, zda v hodině přečtete, či nikoliv) tuto slohovou práci zašlou ke 

kontrole na Teams do chatu nebo na můj email 

• jako přípravu na práci v příštím týdnu zhlédněte film Jana Svěráka podle scénáře jeho otce 

Zdeňka Svěráka Obecná škola 

o mnozí z vás zřejmě viděli, znají, ale i přesto si pusťte, ať můžete v příštím týdnu 

náležitě vypracovat charakteristiky hlavních postav 

o budu vám vděčná, pokud dokážete najít odkaz na celý film a v našem kanále ho sdílet 

s ostatními – já se svými schopnostmi dokážu vyhledat na YouTube.com pouze ukázky 

z filmu. Předem moc díky za spolupráci!       

Mluvnice – Tvarosloví – slovesa (učebnice odstr. 44) 

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz


• jak jsme si řekli v poslední online hodině, v tvarosloví nás čekají slovesa a všechny mluvnické 

kategorie, které u nich určujeme 

• jde o opakování, každý zde zapracuje tak, jak bude potřebovat (jak si co pamatuje, dokáže 

určit apod.) 

• speciální pozornost dostanou přechodníky 

o PŘED středeční online hodinou se podívejte na následující odkaz 

▪ Přechodníky – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) 
▪ obsahově stejné, avšak zpracováním odlišné vysvětlení najdete i v učebnici na 

str. 45 

o u přechodníků se u vás bude předpokládat pouze pasivní znalost (tj. nebudete sami 

používat, dnes už se jedná o archaický vyjadřovací prostředek, najdete ho především 

v uměleckých a odborných textech) 

• ve středu dostanete před slohem prostor pro dotazy, abyste mohli ve čtvrtek místo normální 

hodiny samostatně pracovat, v pátek budeme na online hodině opět probírat společně  

• do školního sešitu si udělejte zápis – přehled všech mluvnických kategorií, které u sloves 

určujeme: jako podklad použijte informace, které najdete na Internetu na některém ze zdrojů, 

který si sami najdete. Odkaz si napíšete pod svůj zápis do sešitu a také mi ho pošlete do chatu 

na Teams, a to do začátku páteční online hodiny. 

• znalost ohledně určování mluvnických kategorií ověřte v praxi v PS: 

o PS: Slovesa (strany 36-37) 

▪ povinně vypracujte cv. 1, 2 / str. 36 + cv. 8 / str. 37; projdeme společně v on-

line hodině v pátek – připravit si dotazy, nejasnosti  

▪ po vypracování nahrát do vaší složky v kanálu ČJ – do neděle 24.1. 

  

Opět 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 

  

  

  

  

Třída: 9.B 

Předmět: Anglický jazyk  

Vyučující: Mgr. Petra Čadková  

Zadání platí pro období: 18.1.-22.1. 2021   

Online hodina: středa 20.1. v 9.00, pátek 22.1. v 9.00 

 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-prechodniky


Unit 3/D 

• Čtení a překlad článku Sports events- do školního sešitu 

• Procvičování souhlasu a nesouhlasu –PS str.31 cv.5 - vyjádřete opačné mínění-nesouhlas, 

začnete údivem Oh,.. 

• Procvičování PS str.31 cv.6 

• Procvičování gramatického učiva 4. lekce PS str.64 cv.8,9,10 

Vypracované úkoly vložte do teamsů chatu/ souboru. 

 

Třída: 9.B 

Předmět: Německýjazyk  

Vyučující: Mgr. Petra Čadková  

Zadání platí pro období: 18.1.-22.1. 2021   

Online hodina: čtvrtek 21.1. v 9.00 

 

Einheit 2 

• Procvičování slovní zásoby-učebnice str.22 cv. 5, zápis do školního sešitu 

• Procvičování gramatického učiva-učebnice str.22 cv. 6, zápis do šk. sešitu 

• Procvičování tvoření otázek s tázacími slovy-učebnice str.24 cv.9, zápis do šk. Sešitu 

• Zápis celé slovní zásoby 2. lekce 

Vypracované úkoly vložte do teamsů chatu/ souboru. 

 

Třída: 9.B 

Předmět: Občanská výchova 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková  

Zadání platí pro období: 18.1.-22.1. 2021   

Online hodina: pátek 22.1. ve 13.00 

 

Povinnost k náhradě škody-učebnice str.33 

• Přečíst text a napsat do sešitu shrnutí dole pod textem 



 

 

 

 

 

 

 

 


