
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.B 

Třídní učitel: Petra Čadková 

Zadávací období: 12.4. - 16.4. 2021 

 

 

MATEMATIKA    9.B      2020/2021 

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

  

U povinného úkolu bude termín splnění. Budu si zaznamenávat aktivitu při online 

výuce. Tento týden bude zadán klasifikovaný test na lomenou funkci. 

Všechna zadání i řešení budou vždy uloženy v Souborech M9B, průběžně sledujte. 

  

Úkoly na období 12.4. – 16.4.2021 

  

Pondělí 12.4.2021 – online výuka. 

PS 9/ 2.díl: 144 – výklad, 145/ 1; 146, 147 – lomená funkce. 

  

Úterý 13.4.2021 

PS 9/2.díl: 145/1; 146/ 2, 3; 147/ 4,.5,6 - dokončit 

  

Čtvrtek 15.4.2021 – online výuka 

PS9/ 2.díl: 148, 149 – lomená funkce; 150 – procvičování funkcí. 

  

Pátek 16.4. 2021 

PS 9/ 2.díl: 167/ 1,2,3,4,5  – procvičování učiva. 

POSLAT do 20.00: Test – lomená funkce. Zadání bude k dispozici v 8.00. 

 

Předmět: Chemie  

mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


Třída: 9.B 

Období: 12.-16.42021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: čt 10:55  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

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

 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ST 11:50 

 

Tento týden doděláme společně pracovní list, proto se připravte. 

 

Pracovní list: 

https://www.liveworksheets.com/tp1678825js 

Zajímavé video: 

Železná opona 
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Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Zdravím při distanční výuce. 

• Při online hodině se budeme věnovat Zlínskému a Olomouckému kraji. Poslechneme 

si prezentaci ročníkových prací. Provedeme zápis poznámek do školních sešitů. 

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

dispozici na Teams a e-mailu. 
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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. 

 

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
 

Zdravím všechny. 
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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. 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: středa 14.4. v 9.00, pátek 16.4. v 9.00 

 

Unit 5/A 

- Zápis slovní zásoby 5. lekce oddílu A v PS str.83,84 

- Procvičování slovní zásoby v PS str.44 cv.1 

- Procvičování slovní zásoby,učebnice str.56 cv.1, použij slovník a napiš do školního sešitu 

- Zápis gramatického učiva do školního sešitu z PS str.78 Trpný rod 

 

Předmět: Německý jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodina: čtvrtek 15.4. v 9.00 

 

Einheit 3 

  

- Zápis všech slovíček 3 lekce, ve čtvrtek ,zkoušení slovíček, denní program 

- Procvičování čísel PS str.35 cv.8,9,10 

- Překlad textu do školního sešitu PS str.34 cv.5 

 

 

PŘÍRODOPIS  

https://www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled
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Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 12.4. – 16.4.2021  

  

Tento týden se budeme věnovat učivu: Utváření zemského povrchu 

(učebnice od str. 37). 

Referát si připraví: 

Slávek – zemětřesení 

Dominik – sopečná činnost 

Fanda – pohyby litosférických desek 

  

Jen připomínám, referát – prezentaci doplňte dostatečným množstvím fotografií či obrázků, 

text mějte připravený formou vyprávění (nečíst), jako byste to vyprávěli 10letému dítěti. 

A připravte stručný zápis do sešitu, který pak nasdílíte pro ostatní (to, co si myslíte, že by o 

tom měli vědět). 

 

  



Třída: 9.B 

Předmět: Český jazyk a literatura  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  

Zadání platí pro období: 12.4. – 16.4.  

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

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

dobrovolná online konzultace k přijímacím zkouškám: pondělí (11:00 – 11:30) 

  

Milí deváťáci, 

  

po týdnu vás opět zdravím s novým zadáním práce. 

  

Tento týden samostatně zpracujete online pracovní listy (PL) ze slohu a literatury, mluvnické učivo 

bude probráno v online hodinách ve středu a v pátek, zadání místo čtvrteční hodiny dané 

klasickým rozvrhem vyplyne až z naší společné práce ve středu – sledujte proto náš ČJ kanál pro 

dodatečné zadání práce. 

  

I nadále všichni povinně pokračujete v online cvičných testech k přijímacím zkouškám. Pokračujete v 

opakování pomocí tematických ČJ online testů pro 9. ročník – viz odkaz níže. Do středeční online 

hodiny vypracujete test č. 12 (vedlejší věty – budeme s tím pracovat v online hodině, je nutná vaše 

příprava), do páteční online hodiny pak další dva (č. 13 + 14). Po vypracování si uděláte screenshoty, 

které nahrajete do své složky (nahráváte do podsložky „testy 9. ročník“, kterou jste si měli vytvořit v 

rámci své složky „mluvnice“).  

https://www.icestina.cz/testy-z-ceskeho-jazyka-pro-zakladni-skoly-9--trida/ 

  

Literatura – opakování 

Jako přípravu na opakovací testy č. 13 (viz výše) si přečtěte medailonky o Boženě Němcové, zájemci si 

mohou pustit i videa z minisérie Božena: 

https://edu.ceskatelevize.cz/storage/worksheet/zivot-a-doba-bozeny-nemcove/medailonek-bozena-

nemcova.pdf 

https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-7963682 

https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5%BEena&tab=videa 

V rámci opakování literární teorie k přijímacím zkouškám vypracujte následující pracovní list:  

https://www.liveworksheets.com/jb1521773gk 
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Screenshot vypracovaného PL mi pošlete do soukromého chatu v Teams do úterý 13.4. 

  

Sloh – funkční styly – PL  

Vrátíte se k funkčním stylům, které jste si nastudovali teoreticky (dle zadání 12-21 máte mít zápis v 

sešitě, jeho foto nahrané v Teams). Procvičte si v aktivitě na wordwallu, poté vypracujte pracovní list:  

https://www.wordwall.net/resource/11030666/funk%C4%8Dn%C3%AD-styly 

https://www.wordwall.net/resource/9480436/funk%C4%8Dn%C3%AD-styly-2 

https://www.liveworksheets.com/ua1637341ne 

Screenshot vypracovaného PL mi pošlete do soukromého chatu v Teams do středy 13.4. 

Mluvnice – souhrnné opakování větných členů, přechod k vedlejším větám 

Jako přípravu na středeční online hodinu vypracujte opakovací test č. 12 (viz výše), abychom zjistili, 

zda je po důkladném zopakování větných členů pro vás jednodušší určit vedlejší věty.  

V závislosti na naší společné práci bude zadaná dodatečná práce místo čtvrteční hodiny (jako příprava 

na páteční hodinu), sledujte proto náš ČJ kanál.  

Kdybyste si s něčím nevěděli rady, VČAS mě kontaktujte, k dispozici jsem na soukromém chatu v 

Teams, v Příspěvcích v našem kanálu i na emailu. V online hodinách se těším na slyšenou. MV 

  

  

Výtvarná výchova  

Vyučující: Marcela Čábelová  

Zadání platí pro období: Duben 

Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams  

  

Tento měsíc bude velmi jednoduchý úkol, který propojíme se Zeměpisem☺. Vaším úkolem bude 

nakreslit vlajku daného státu, který vám každému jednotlivě napíši na chatu v Teams. Je to úkol, 

který zabere tak +- 1 hodinu. Prosím připravte si na něj papír o velikosti 16*12 cm. Může to být papír 

kancelářský nebo i čtvrtka. Můžete použit vodovky, voskovky, barevné papíry, fixy, co najdete doma 

☺. Ve škole v 2. poschodí vznikne pak galerie světových vlajek. Tímto vás žádám, abyste dbali na 

kvalitu. Bude to naučný materiál pro všechny žáky. 
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