
Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.C 

Třídní učitel: Lukáš Filip 

Zadávací období: 12.4 - 16.4. 

 

Český jazyk 

Od 12.4.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

Mluvnice – budeme pokračovat v online hodinách 

Pracovní sešit str. 54 cv. 5,      cv. 1,2 na str. 55 

Řeč přímá a nepřímá – učebnice str. 85 – přečtěte si ukázku a zapište si poznámky z tabulky do 

sešitu, str. 86 cv. 1,2,3 do školního sešitu 

Studenti vypracují cv. 3 na str. 56  na čtvrtek 

Literární výchova 

Neklidné 20. století 

O té první velké válce  

Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid – str. 108 – 109 

Zapište životopisná data o autorovi – kdy a kde se narodil, kdy zemřel, něco o jeho mládí, studiu, 

životě, jaká díla napsal 

Přečtěte si ukázku a odpovězte na otázky: 

1. Které postavy v ukázce vystupují? 

2. Kdy se příběh odehrává? 

3. Jak se tak mladý hrdina ocitl na frontě? 

4. Před čím má asi dílo varovat? 

5. Znáš nějaká další díla s podobnou tematikou? 

6. Vypište řadu synonym. 

7. ,,Na světě jsou tisíce Kantorků…“ – charakterizuj tento básnický prostředek 

Romain Rolland: Petr a Lucie, str. 109 – 110 

Zapište životopisná data o autorovi: 

1. Kdo v ukázce vystupuje: 

2. Kdy se příběh odehrává? 

3. Kde se příběh odehrává? 

4. Co byl holokaust? 
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5. Co se s hlavními postavami stalo? 

Sloh – budeme pokračovat v úvaze 

- učebnice str. 132 cv. 2 – přečtěte si úvahu zde publikovanou, vytvořte myšlenkovou mapu na 

téma Mobilní telefon, napište úvahu a pošlete mi ji do chatu – na toto cvičení budeme mít 2 

týdny 

  

  

 

DĚJEPIS 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 12.4. -  16.4.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Padesátá léta v ČSR. (zločiny komunismu) 

Učebnice str. 108 -   111, přečíst, naučit. Vypsat poznámky. 😀 Probereme při online výuce. 

 

 

 

 

Předmět: Občanská výchova 

Třída: 9.CD 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 12. – 23. 4. 2021 

 Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Téma Hospodaření – učebnice od strany 58 

2. Prezentace „Hospodaření“ vložena v Teams  

• opsat/vytisknout poznámky ze stran 1 – 14  

• orientovat se v poznámkách 

3. Zpracované referáty mi během období zaslat do chatu v Teams – jmenovitě vypsáno v týmu 

OV 
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Předmět: Německý jazyk, skupina 1N9C a 3N9S  

Třída: 9.CD  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

   

1. Opakovat doposud probranou slovní zásobu  

2. Učit se slovíčka celé 5. lekce 

3. Školní sešit 

· celými větami odpovědět na otázky z učebnice s. 44, cv. 1b (1a si předtím 

přečíst) 

· učebnice s. 45, cv. 3 

4. Pracovní sešit 

· s. 47, cv. 3 a,b 

· s. 48, cv. 6 

 

 

 

Třída: 9. CD (3A9S) 

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: úterý: 10:00 – 10:30;  čtvrtek 8:00 – 8:30  

  

Unit 4: 4C Imagination listening – the visitor; 4D Kids – nová slovní zásoba; useful expressions 

Useful expressions – užitečná spojení  

I didn´t expect to see you here.   

Here´s your tea.   
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Oh, be careful.   

I was there on business.   

I couldn´t afford them.   

Yes, I suppose so.   

Say hello to your parents for me.   

I knew it was a mistake.   

This is all Andy´s fault.   

  

Doplňte si překlad na čtvrtek 15/4 

Pracovní sešit (Workbook) 

1.  str. 83 slovní zásoba 4D Kids (čtvrtek 15/4) 

2. Další možné procvičování na: 

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

Test 15/4 po online hodině na přídavná jména končící na -ed / -ing 

 

 

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. 

 

Chemie 9. ročník 
Třída: 9. C a 9. D  

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 16. 4. 2021  

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

níže naleznete informace k distanční výuce na aktuální týden ;-).  

V průběhu tohoto týdne projdeme úvod do látky č. 17 (deriváty uhlovodíků kyslíkaté 

deriváty) – zadáno dříve.  

Veškeré výukové materiály naleznete na Teams – kanál Chemie – SOUBORY.  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (kanál chemie) 

  

Přírodopis 9. ročník 
Třída: 9. C a 9. D  

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 16. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Ahoj deváťáci, 

níže naleznete informace k distanční výuce na aktuální týden ;-).  

V průběhu tohoto týdne doděláme zbytek látky č. 21 (Usazené - sedimentární horniny) – 

zadáno dříve. 

Veškeré výukové materiály naleznete na Teams – kanál Přírodopis – SOUBORY.  

Sledujte pozorně informace na TEAMS (přírodopis) 
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Předmět: Anglický jazyk – skupina 1A9C 

Třída: 9. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 9. C, 

tento týden dokončíme učivo první části nové lekce – UNIT 6 A – FRIENDS. 

pondělí 12. 4.  2021 – online hodina 

gramatika – pracovní sešit 

strana 80 / poučka 6.1 – podmínkové věty – 1. typ 

Nejprve si připomeneme učivo minulého týdne. 

učebnice 

strana 68 / cvičení 1 

Potom se budeme věnovat čtení příběhu nazvaného FRIENDS.  

Čtením příběhu procvičíme novou slovní zásobu, frázová slovesa a podmínkové věty. 

úterý 13. 4. 2021 – online hodina 

učebnice 

strana 68 / cvičení 1 

strana 69 / cvičení 4 

Dokončíme čtení příběhu FRIENDS a vypracujeme doplňující úkoly. 

 

samostudium 

úkol k odeslání – pracovní sešit 

strana 55 / cvičení 7 - Toto cvičení prosím odevzdat ke kontrole. 

Cvičení vypracujte a odevzdejte prostřednictvím ZADÁNÍ, které obdržíte v úterý 13. 4. 2021. 

Informace k vypracování dostanete během úterní online hodiny.  

Cvičení bude hodnoceno známkou. 

Děkuji vám za spolupráci. 
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Předmět: Sportovní hry 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

Zadání platí pro období: duben 2021 

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

  

Úkol: 

- VYPRACOVAT REFERÁT O TVÉM OBLÍBENÉM SPORTOVCI ČI SPORTOVNÍM TÝMU 

- délka referátu: alespoň půl strany A4 

- zaslat referát do chatu nebo na email 

- termín odevzdání: 30. 4. 2021 

  

 

Matematika 

Vyučující: Lukáš Filip 

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021 

Téma: Slovní úlohy na pohyb. 
 

Pondělí: koukněte na video Geniální metoda na pohybové úlohy 

Úterý: online hodina 

Středa: test z fyziky 
 

Čtvrtek: při online hodině bude spuštěn test na úlohy o pohybu 

 

Pátek: opakování úloh na společnou práci a směsi 

 

 

Fyzika 

Vyučující: Lukáš Filip 

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021 

 

Online hodina jako vždy v pondělí.  
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Samostudium: ve středu v 10:55 - 11:40 bude spuštěn test z Astronomie. Proto si zopakujte 

veškeré poznámky, které máte v sešitě. 
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