
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9. A 

Třídní učitel:  Mgr. Marek Bednář 

Zadávací období:  

 

Třída: 9.A 

Předmět: Německý jazyk (skupina 1Nj9) 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2021 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čtvrtek, 9:00 

1. V zadání najdete opakovací online test na gramatiku lekce 3. Vyplňte jej a odešlete nejpozději 

do 16. dubna. 

2. Průběžně se učte oba sloupce slovíček lekce 3. 

3. Přečtěte si dialog v UČ 33/14 - Im Geschäft a správně doplňte vynechané kolonky, trénujte čtení, 

výslovnost a překlad. 

4. Zopakujte si německé číslovky a procvičte si je v PS 32/14. 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.A 

Období: 12.-16.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čt v 11:45 v Teams   

 

 

Alkany 

• Učte se podle přehledu prvních 5 alkanů, jak jejich molekulový tak strukturní vzorec. 

• Přečtěte si učebnici str. 33-37. 

• V Teams najdete novou prezentaci s názvem Alkany a cykloalkany. Z prezentace si 
přepište první 4 snímky do školního sešitu.  

• Pro lepší představu organického názvosloví, shlédněte následující video: 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz


o https://www.youtube.com/watch?v=wl4DQ3iEC58 

 

Předmět: Matematika 

Třída: 9.A 

Období: 12.-16.4. 2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čt v 10:00 na Teams  

                            pá v 10:55 na Teams  

                            st v 8:00 na Teams - příprava na přijímací řízení 

Lineární funkce 

• Minulý týden na online hodinách jsme lineární funkci probírali a část cvičení společně 

vypočítali. Nyní si zkuste vypracovat v PS str. 131, 132, 133 a 137.  

• Pro ještě lepší představu a orientaci o lineární funkci, přikládám ještě materiál k případnému 

nastudování. 

o https://www.youtube.com/watch?v=e1jN_MCZHQ4  

o http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20r

o%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Funkce%20a%20grafy/13%20Line%C3%A1rn%C3%AD%

20funkce%20II.pdf  

o http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20r

o%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Funkce%20a%20grafy/14%20Line%C3%A1rn%C3%AD%

20funkce%20III.pdf  

Odevzdání 

• Do pátku pošlete strany z PS klasicky emailem nebo v Teams. 

• Pokud nebudete cokoliv vědět ptejte se na online hodině ve čtvrtek nebo napište. 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 
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Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: od 12.4. do 16.4.2021  

Opište si novou látku – Středočeský kraj. Najdete vše zde nebo v Teamsu 
skupina Z9A v souborech.  

V pátek 16.4. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět 

v 12.00 hod. 

 

Středočeský kraj 

největší kraj v ČR 

noclehárna Prahy – silné vazby na Prahu 

počet obyvatel - 1,2 milionu 

povrch – Polabská nížina 

              - Středočeská pahorkatina 

              - Českomoravská pahorkatina 

              - Brdy, Český kras 

zemědělství – a) nížiny – černozem + teplé podnebí – pšenice, kukuřice,  

                                             vinná réva, zelenina, ovoce, chmel, cukrová řepa 

                          b) vrchoviny – hnědozem + chladnější podnebí – brambory,  

                                                     řepka olejka, pícniny 

 

průmysl – potravinářský 
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                - keramický – Rakovník 

                - těžební – vápenec 

                - chemický – Kralupy nad Vltavou 

                -strojírenský – Mladá Boleslav 

 

cestovní ruch – Karlštejn, koněpruské jeskyně 

 

města – Beroun, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, 

Mělník, Kladno, Rakovník 

 

 



 

 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 9.A  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

  telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 12. – 16. dubna 2021 

GEOLOGICKÉ DĚJE. 

Závěrečné opakování. Během hodiny projdeme veškeré geologické děje, jak je dělíme. 

Jejich jednotlivé působení na utváření zemského povrchu.  

Úkol: zhodnotit vliv člověka na utváření zemského povrchu. Uveďte příklady vlivu člověka jak 

pozitivní, tak i negativní.  V příloze zasílám odkaz pro inspiraci.  

Globální dopad člověka na přírodu.. (úryvek z dokumentu "The Home") - YouTube 

 

 

Třída: 9. A (1Aj9;) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 12.4.- 16.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

Online výuka dle uvedeného rozvrhu tj. 9.A středa: 9:00 – 9:30; pátek 9:00 – 9:30  

  

Unit 3 Revision, Progress check  

Vyjádření souhlasu / nesouhlasu 
1. Souhlas 

  
a. Pokud s někým souhlasíme, použijeme:  

So / neither + pomocné sloveso + zájmeno  
b. V souhlasu vyjádřeném kladnou větou použijeme So:  

I can swim. So can I.   
She´s been to Switzerland. So have I.  

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
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c. V souhlasu vjádřeném zápornou větou použijeme Neither:  

I wasn´t atschool yesterday. Neither was I.  
He hasn´t seen that film. Neither have I.  
  

Pokud původní věta neobsahuje pomocné sloveso, použijeme přítomný nebo minulý čas 

slovesa do. 
I love strawberries. So do I. 
We saw that film yesterday. So did I. 
  

2. Nesouhlas 

Tara: I´m really tired. 
James: So am I. 
Mike: Oh, I´m not. 
  

Již máte v sešitě 
  

  

Pracovní sešit (Workbook)  

1. cv.1,str.32 Max ukazuje fotky ze školního výletu. Dejte slova do správného  

pořádku,abyste vytvořili vztažnou větu vedlejší. ( středa 14/4)  

2. cv. 5, str. 33 Vyjádřete souhlas / nesouhlas  ( středa 14/4)  
3. cv.2, str. 32 Spojte potíže a rady (pátek 16/4) 

4. Další možné procvičování na: http://anglina.unas.cz/easy-

english/testy/vyjadreni-souhlasu-pomoci-so-a-neither-test-cislo-58/, 

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

 

Test 16/4 po online hodině vyjádření souhlasu se so/ neither 

 

Třída: 9. A  

Předmět: Dějepis  

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2021  

  

− Vytvořte si výpisky z následujícího výkladu: 

ČESKOSLOVENSKO V 60. LETECH 20. STOLETÍ 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/vyjadreni-souhlasu-pomoci-so-a-neither-test-cislo-58/
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Na přelomu 50. a 60. let dochází k tzv. tání. Tento termín označuje postupné zmírňování 

totalitního režimu a postupnou demokratizaci společnosti. 

Od r. 1960 platila nová ústava, která kromě úpravy názvu státu na Československá 

socialistická republika (ČSSR) zavádí také „vedoucí úlohu Komunistické strany 

Československa“.  

Během 60. let se stále více projevují nedostatky v centrálně řízené (zestátněné) ekonomice, 

což vede k požadavku reformy, v níž sice zůstávalo centrální řízení, avšak s využitím prvků 

tržního systému (kapitalismu). Uvnitř KSČ se stále více dostává hlasu tzv. reformních 

komunistů. 

Vrcholem tohoto období se stalo tzv. Pražské jaro 1968, kdy se v lednu 1968 stal generálním 

tajemníkem ÚV KSČ Alexander Dubček a v březnu prezidentem Ludvík Svoboda – generál 

a bývalý legionář. 

Postupně se ke slovu dostávají např. církve, KAN (Klub angažovaných nestraníků), dochází 

k znovuzakládání Junáka, Sokola, atd., objevují se snahy o skutečnou demokracii. Hovoří se o 

tzv. „socialismu s lidskou tváří“. Nakrátko je zrušena cenzura. 

Tento slibný vývoj byl násilně zastaven tzv. invazí vojsk Varšavské smlouvy (SSSR, 

Maďarska, NDR, Bulharska a Polska) 21. srpna 1968. 

  

Třída: 9. A  

Předmět: Český jazyk a literatura 

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2021  

  

LITERATURA 

− Proveďte si do sešitu výpisky: 

mailto:Marek.Bednar@zsgvodnany.cz


ZLATÁ ŠEDESÁTÁ I. – ČESKOSLOVENSKÉ 

DRAMA 

V ČSSR s postupním uvolňováním cenzury a obecné atmosféry ve společnosti dochází k 

mimořádnému zájmu o divadlo a film, který navíc znásobují nové fenomény tzv. malých scén 

a ve filmu tzv. Československá nová vlna. 

V dramatu získalo dodnes trvající popularitu Divadlo Na zábradlí (jako dramatik zde začíná 

původně kulisák a příští prezident Václav Havel), zdaleka největšího ohlasu se dostalo divadlu 

SEMAFOR (Sedm malých forem) autorů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Další výraznou 

autorskou dvojicí zde působící byli M. Šimek a Jiří Grossmann. Na jeho scéně se postupně 

objevují nové talenty – Karel Gott, W. Matuška, E. Pilarová, … 

Na konci 60. let se objevuje nový fenomén 2. poloviny 20. století v české kultuře – Divadlo 

Járy Cimrmana – založené na mystifikaci, hře s jazykem, atp. DJC založili přátelé z 

Československého rozhlasu Jiří Šebánek a Zdeněk Svěrák, který však proslul v autorské dvojici 

s Ladislavem Smoljakem. 

  

Ve filmu hovoříme o Československé nové vlně. V tomto období se ke slovu dostávají tehdy 

mladí režiséři evropské a světové úrovně. V čele jsou Jiří Menzel (ocenění Oscar z r. 1967), 

Miloš Forman (Oscary z r. 1975 a 1984), prvním československým filmem oceněným cenou 

americké filmové akademie se však stal Obchod na korze Elmara Klose a Jána Kádára.  

  

Specifickým fenoménem se stává účast „neherců“ jak ve filmu (u Menzela, Formana či 

Věry Chytilové), tak v divadle (zejména Divadlo Járy Cimrmana, v Semaforu řada herců měla 

původně jiné zaměstnání). 

  

MLUVNICE: 

  

− Vyplňte on-line cvičení: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNjNNVEZXVFZHR0dNRTQyMDhRTEVIWlBGTi4u  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNjNNVEZXVFZHR0dNRTQyMDhRTEVIWlBGTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNjNNVEZXVFZHR0dNRTQyMDhRTEVIWlBGTi4u


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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQVVZVzc1SFlCRkxWUlJNN0NWSDBPTUNNWi4u  

− Cvičení můžete vyplnit do chatu: 

o I. test – Určete poměry mezi větami hlavními: 

1. Našel jsem správnou cestu, ta však byla zavalena kamením. 

2. Mám v zásobě celou řadu nápadů, některé z nich jsou dokonce velmi 

originální. 

3. V době ledové žili mamuti ve velikých stádech, dnes jsou ale 

považováni za vyhynulé. 

4. Buď se budeš slušně chovat, nebo uvidíš ten tanec! 

5. Přidej se k nám, vždyť jsme silnější než oni! 

6. Nalezl jsi je včas, máš tudíž radost, že? 

7. Na střechu jsme dali nové tašky, zdi jsme z venku vybílili vápnem. 

8. Nakresli mi beránka a vyprávěj mi o něm. 

9. Na našem dvorku máme spoustu slepic, o kohoutovi ale nechceme ani 

slyšet! 

10. Letošní léto se opravdu vydařilo, neboť obilí na poli krásně zlátne. 

− II. test: Odpovězte na otázky k následující promluvě: 

 

V tomto případě jsme zachytili několik stop, v tom druhém prameny tvrdošíjně mlčí. 

  

 

1. O jakou promluvu se jedná? (věta, souvětí, …) 

2. Z textu vypiš všechny číslovky: 

3. Vypiš z textu slovo, které vzniklo skládáním: 

4. U slova STOP v první větě urči mluvnické významy: 

5. K jakému slovnímu druhu patří slovo „JSME“: 

6. Napiš podmět z druhé věty: 

7. Napiš přísudek z první věty: 

  

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ SPLNĚNÉHO ÚKOLU JE 16. 4. 2021 DO 15:00. 

OMLUVY ZASÍLEJTE DO 12:00 16. 4. 2021. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQVVZVzc1SFlCRkxWUlJNN0NWSDBPTUNNWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQVVZVzc1SFlCRkxWUlJNN0NWSDBPTUNNWi4u


Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
 

Zdravím všechny. 

V nadcházejícím týdnu budeme pokračovat v procvičování podmínkových vět (Conditional 
Clauses). 

• Zopakujte si, jak se tvoří podmínkové věty. Můžete využít tabulku v učebnici (pg 69/ex 3) 
nebo tento odkaz (pouze 1st conditional) -> 
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled  

• Zopakujte si frázová slovesa -> https://padlet.com/luciekoppelova/hbhco7utf06qsqwu  

• Zopakujte si slovní zásobu 6A Friends.  
• Podmínkové věty můžete procvičit vyplněním kvízu na Kahootu -> 

https://kahoot.it/challenge/e6267115-1655-4bec-ac9b-d345e1ad0cfa_1617986751995  

V případě dotazů mě kontaktujte na Teams. 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
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Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 12. 04. 2021 do 18. 04. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Vedení elektrického proudu: 
o V pevných látkách (Co už víme o vedení elektrického 

proudu). 
o Vedení elektrického proudu v kapalinách. 

Úkoly: 

• Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového 
profilu (sloupec: „Učivo“) nebo z učebnice str. 50 až 49. 
(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. 
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