
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.C 

Třídní učitel: Lukáš Filip 

Zadávací období: 18. – 22.1.2021 

 

 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 18.1. - 22.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Osvobození republiky I, SNP 

Učebnice str. 84 - 85, přečíst, vypsat stručné poznámky + shrnutí, naučit. 

 

 

Předmět: Anglický jazyk (3A9S) 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 18.1.- 22.1. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

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

  

3B Sweet Sue has the last laugh; should/shouldn´t / might 

  

Should / shouldn´t 

I 
You 
He 
She 
It 
We  
You  
They 

  

  

  

  
should 

  

  

  

  
wear a seatbelt in the car. 
recycle glass bottles 
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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. 

  

Pracovní sešit (Workbook) 

1. cv. 1, str. 26 Doplňte should / shouldn´t. (úterý 19/1) 

2. cv.2, str. 26 Doplňte, co se může / by se mohlo stát. Poraďte. (úterý 19/1) 

3. slovní zásoba, str. 82  Slovní zásoba 3B Looking after yourself (přečteme kvůli výslovnosti během online hodiny) 

(čtvrtek 21/1) 

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

  

Učebnice (Textbook) 

1. Cv.7, str. 35 Napište věty o sobě dle příkladu. (čtvrtek 21/1) 

  

Příští týden bude přezkoušení žáků, kteří nemají dostatečné množství známek / mají známku nerozhodnou. Prosím o 

zajištění mikrofonu.   

 

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs


 

 

Český jazyk 9. C 

Od 18. ledna 2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Mluvnice - vše si projdeme na online hodinách 

- Učebnice str. 60 – Věta jednoduchá a souvětí – zapište si poznámky do školního 

sešitu 

- Pracovní sešit str. 45 – cv. 1,2,3 

- Studenti si vypracují 4. didaktický test 

- Učebnice str. 63 – do školního sešitu vypracujte cvičení 6, 7, 8 

Sloh 

- Charakteristika – pracovní sešit str. 76 cv. 5 

Literární výchova 

Přečtěte si ukázku v čítance na straně 68 a odpovězte na otázky 

Guy de Maupassant: Kulička 

- Autor se narodil v…………………………. v roce…………………………Byl představitelem těchto 

uměleckých směrů:…………………….. a ……………………………….. Napsal tato díla: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Práce s textem: 

1. Jak se cítila Kulička? A proč? 

2. Jaké povahové vlastnosti bys přisoudil/a těm, kdo s ní jeli v kočáru? 

3. Kdo byl po tebe morálně čistší v dané situaci Kulička anebo její spolujezdci v dostavníku? 

4. Myslíš, že si Kulička zasloužila opovržení druhých? Jednal/a bys stejně na jejich místě? 

5. Proč myslíš, že se spolujezdci chovali ke Kuličce s opovržením? 

 

Chemie 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 22. 1. 2020  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   
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Ahoj deváťáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 

  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál chemie)  

  

8. Koroze 
i. = soubor chemických dějů, při kterých dochází vlivem okolního prostředí k rozrušení 

povrchu různých materiálů – nejen kovů (ale i hornin, plastů, textilií a dalších 

materiálů). → Vznikají tak látky nežádoucích vlastností.   
ii. Nejrozsáhlejší škody působí koroze kovů, především železa. 

iii. Při korozi vznikají sloučeniny, které nemají vlastnosti původních kovů. 
iv. Hmota kovu postupně ubývá → tato nežádoucí přeměna je trvalá. 
v. Pasivace 

1. Při korozi některých kovů vznikají na povrchu chemické sloučeniny, které 

chrání zbytek kovu před další korozí = vzniká ochranný povlak – pasivní 

ochranný povlak vytváří pouze některé kovy: např.: měď, olovo, stříbro, …  

Železo:   

i. Při korozi železa vzniká z kovového železa červenohnědý hydroxid železitý  

Fe + O2 + H2O → Fe(OH)3. 

Měď:                                        

ii. Měď se účinkem vnějších vlivů pokrývá vrstvou tzv. měděnky 
1. souvislá vrstva měděnky chrání zbytek kovu před další korozí = pasivace. 

iii. Na starých měděných nebo bronzových předmětech vytváří měděnka tzv. patinu 

(patina = „zašlý povrch“).   

Zinek: 

i. Zinek vytváří vlivem vnějších podmínek povlak = pasivace.  

Stříbro: 

ii. Stříbro koroduje účinky vnějších podmínek → dochází k černání stříbra. 
iii. Černá vrstvička na povrchu stříbra brání další korozi = pasivace  

Ochrana proti korozi spočívá v zabránění přístupu vzduchu a vlhkosti k povrchu materiálů 

Toho lze (např. u kovů) docílit: 

i. Ochranným nátěrem  
ii. Olejováním a mazáním  

iii. Izolací materiálu  

iv. Pokovováním  



9. Hoření 
- Hoření je redoxní exotermická reakce 

• Vzniká teplo a světlo 

- Podmínky hoření  

• Přítomnost hořlavé látky (palivo) 

• Přítomnost oxidačního činidla (kyslík) 

• Dosažení teploty hoření  

- Hoření se projevuje plamenem 

• Plamen = prostor s hořícími plynnými látkami   

Důležité teplotní charakteristiky hořlavin 

- Teplota hoření = nejnižší teplota, při které látka pro zapálení trvale hoří 

- Teplota vznícení = nejnižší teplota, při které látka samovolně vzplane  

Hořlavina 

- Je látka, které reaguje se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene 

- Skupenství hořlavin: pevné (uhlí, dřevo), kapalné (benzin, líh), plynné (zemní plyn, vodík) 

Oxidační a redukční činidla 
Oxidační činidlo 

-  Je látka, která způsobuje oxidaci jiných látek a sama se přitom redukuje  

- Nejčastější oxidační činidla: kyslík, chlor, fluor, … 

Redukční činidlo 
- Je látka, která způsobuje redukci jiných látek a sama se při tom oxiduje  

- Nejběžnější redukční činidla: vodík, draslík, lithium 

Hašení plamene 
- Je opačný děj k hoření → pokud odstraníme jakoukoliv z podmínek hoření, oheň uhasne = 

hašení  

- Všechny hasící prostředky fungují na stejném principu 

• Ochlazují hořící látku  

• Zamezují dalšímu přístupu kyslíku (oxidačního činidla) 

 

Přírodopis 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 22. 1. 2020  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Ahoj deváťáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 
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Sledujte pozorně informace na TEAMS (přírodopis)   

15. Vrásnění a horotvorné pochody 
- Zbytek látky (zadáno minulý týden) 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Německý jazyk, skupina 1N9C a 3N9S 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Sledovat Teams, účastnit se online hodin 

2. Opakovat doposud probranou slovní zásobu 

3. Učit se slovíčka celé 3. lekce 

4. Školní sešit 

o z učebnice s. 28, cv. 2 – vytvořit 5 vět 

o učebnice 29, cv. 4 – naučit se slovní zásobu – červeně a modře (červeně – 

pouze 1x, nepravidelně, modře – denně, opakující se) 

o z učebnice s. 31, cv. 8 

o popis svého dne – celými větami, držet se otázek v učebnici s. 30, cv. 7 

5. Pracovní sešit  

o s. 28, cv. 3 
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Předmět: Občanská výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

 Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Opsat/vytisknout si poznámky do sešitu a vypracovat úkol – soubor „Správní řízení  

a přestupky“ 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. 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. 
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Předmět: Anglický jazyk – skupina 1A9C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

  

Milá 9. C, 

tento týden začneme probírat učivo nové lekce. 

UNIT 5 A – CLIMATE CHANGE 

  

pondělí 18. 1. 2021 – online hodina 

slovíčka - pracovní sešit 

strany 83 - 84 / slovíčka 5A 

Nejprve se podíváme na novou slovní zásobu. 

gramatika - pracovní sešit 

strany 78 – 79 

tabulka 5.1 – trpný rod (použití a tvoření) 

tabulky 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 – trpný rod: přítomný čas 

Uvedená pravidla si společně projdeme a vysvětlíme. 

procvičení - pracovní sešit 

strana 44 / cvičení 3 – Nové učivo začneme hned procvičovat. 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 45 / cvičení 4 – poslech CD – poslech číslo 23 – Doplňte věty. 

Úkol zkontrolujeme příští hodinu. 

Zároveň se učte nová slovíčka. 

  

úterý 19. 1. 2021 – online hodina 

pracovní sešit 

strana 44 / cvičení 1, 2 – Prověříme znalost nové slovní zásoby. 

strana 45 / cvičení 4 – kontrola domácího úkolu 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


strana 45 / cvičení 5 – Budeme pokračovat v procvičování trpného rodu. 

  

samostudium 

učebnice 

strana 56 / cvičení 1a – Spojte podle významu. 

strana 56 / cvičení 2 – Článek si přečtěte a doplňte slova ze cvičení 1a. 

Obě cvičení si projdeme společně příští hodinu. 

nepravidelná slovesa 

Opakujte nepravidelná slovesa. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

  

 

Fyzika 

Vyučující: Lukáš Filip 

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

 

Online hodina jako vždy v pondělí. 

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

 

 

Matematika 

Vyučující: Lukáš Filip 

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

 
Pondělí: Podívejte se na video: Řešení dvou rovnic o dvou neznámých - METODA 

DOSAZOVACÍ a v pracovním sešitě vypočtěte cvičení 1 na straně 95 

Úterý: online hodina 
 

Středa: Podívejte se na video: Řešení dvou rovnic o dvou neznámých - METODA SČÍTACÍ a v 

pracovním sešitě vypočtěte cvičení 3a,b,c na straně 97 

https://www.youtube.com/watch?v=0ELK6MXjMsI
https://www.youtube.com/watch?v=0ELK6MXjMsI
https://www.youtube.com/watch?v=kkbkitmOij0


Čtvrtek: online hodina 
 

Pátek: V pracovním sešitě vypočtěte cvičení 5 na straně 99 
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