
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: 19. 4. – 23. 4. 2021 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: úterý, 10:55 

1. Průběžně se učte oba sloupce slovíček lekce 3. 

2. Zopakujte si německé číslovky a tvoření množného čísla v UČ 34/15, 16; PS 32/16 – pokud jste něco 

zapomněli a nevíte si rady, připravte si otázky do online hodiny. 

3. Zopakujte si gramatiku a slovíčka lekce 3 a začněte pracovat na první straně opakovacího testu 

Wiederholungstest v PS 34. 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: od 19.4. do 23.4.2021  

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

V pátek 23.4. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět 

v 12.00 hod. 

 

Jihočeský a Plzeňský kraj 

oblast – jihozápad 

počet obyvatel – 1,3 milionu 

povrch – Šumava, Český les, Plzeňská pahorkatina, Novohradské hory 
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               - jihočeské pánve - 1) Českobudějovická 

                                                 2) Třeboňská 

zemědělství – a) pahorkatiny – brambory, obiloviny, řepka olejka  

                                                         chov – skot, prasata, drůbež, ryby 

                          b) Šumava – pícniny 

                                               - chov – skot na maso  

 

 

průmysl – energetický – Temelín 

                  - strojírenský – Škoda Plzeň 

                   - chemický – Planá nad Lužnicí 

                   - keramický – Chlumčany, Horní Bříza  

                   - textilní – Písek 

                   - dřevozpracující – a) pily – Šumava 

                                                      b) nábytek – Lišov, Soběslav 

                    - potravinářský – pivo – Plzeň, České Budějovice 

                                                     Vodňany – Vodňanská drůbež 



             

 

cestovní ruch – Národní park Šumava, Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov 

 

města – a) jihočeský – České Budějovice, Strakonice, Písek, Tábor, 

                                         Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice 

                b) plzeňský – Plzeň, Klatovy, Domažlice, Tachov, Rokycany 

 

 



 

Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 19. 04. 2021 do 25. 04. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Vedení elektrického proudu: 
o Vedení elektrického proudu v plynech. 

Úkoly: 

• Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového 
profilu (sloupec: „Učivo“) nebo z učebnice str. 55 až 59. 
(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. 

 

Třída: 9. A (1Aj9;) 



Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 19.4.- 23.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

Online výuka dle uvedeného rozvrhu tj. 9.A středa: 8:55 – 9:25; pátek 8:55 – 9:25 ZMĚNA 

  

Unit 3 Revision, Culture: sports events 

  

Učebnice (Student´s book)  

1. cv.4a, str.42 Vytvořte věty s každým výrazem do školního sešitu (pak vložte do 

složky na domácí úkoly v Teams) 

 ( středa 21/4)  

2. Další možné procvičování na: 

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

  

Test 23/4 po online hodině na použití might 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 9.A  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

  telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz  

Úkol na týden 19. – 23. dubna 2021 

DĚJINY ZEMĚ:  

Než začneme mluvit o vzniku života zopakujme si úplný počátek a to vznik vesmíru a vznik 

Země. Kdo již zapomněl doporučuji video(Jak vznikl vesmír – NEZkreslená věda I - YouTube). 

A když budeme mít látku na vytvoření vesmíru včetně Sluneční soustavy a Země. Pustíme se 

do živé přírody. Jak vlastně vznikl život? Nic nového, učivo sedmé třídy stačí si jen 

připomenout. Kdo zapomněl pro oživení učebnice 54- 55.  

Předmět: Matematika 

Třída: 9.A 

Období: 19.-23.4. 2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 
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Online hodiny: Po od 8:55 Pozor změny! 

                            Út od 8:00 

                            St od  8:00  

                            Čt od 10:00 příprava na přijímací řízení                          

              

Lineární funkce 

V úterý 20.4. na online hodině napíšeme online test. Za pomoci zadání na podobný způsob jako jsme 
psali slovní úlohy. 

 

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

 

• V Teams po minulé páteční online hodině máte poznámky, které mějte v PS na str. 138. 

• Vypracujte v PS str. 139, 140, 141, 142. 

• Pokud vám nebude grafické řešení jasné, zde máte materiál k nastudování: 

o http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce

%20a%20rovnice/03%20N%C4%9Bkter%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice%20p

%C5%99evoditeln%C3%A9%20na%20line%C3%A1rn%C3%AD/20%20Grafick%C3%A9

%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20soustav%20line%C3%A1rn%C3%ADch%20rov

nic%20a%20nerovnic.pdf  

Odevzdání 

• Spoustu úloh ze zadání budeme dělat na online hodinách tento týden. Některé si budete 

dodělávat samostatně v rámci samostudia. 

• Pošlete všechny zadané strany, abych věděla jak při online hodinách pracujete, do pátku 

klasicky emailem nebo v Teams. 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.A 

Období: 19.-23.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 
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Online hodina: čt v 11:45 v Teams   

 

Alkany a jejich názvosloví 

• Přepište si do sešitu zbytek prezentace s názvem Alkany a cykloalkany. 

• Na online hodině jsme nakousli názvosloví alkanů.  

• V Teams – 9.A - Ch – soubory naleznete pracovní list alkany - názvosloví. Procvičujte 
si názvosloví. Část uděláme ještě na online hodině.  

• Cokoliv nebudete vědět ptejte se na online hodině. Příští týden bude na názvosloví 
alkanů test, tak ať máte procvičeno. 

• Pokud si pracovní list vypracujete, pošlete klidně ke kontrole ať máte jistotu, zda 
názvosloví ovládáte. 

• V případě posílám ještě videa, kde je názvosloví alkanů ještě jednou vysvětleno. 
o https://www.youtube.com/watch?v=wl4DQ3iEC58 
o https://www.youtube.com/watch?v=raQG_DibRI4 

 

Třída: 9. A  

Předmět: Dějepis  

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 4. 2021  

  

− Pro tento týden se mrkněte na videa a odpovězte na otázky v on-line testu či do chatu 
− Příběh písně: Hey Jude 

o https://www.televizeseznam.cz/video/hitstory/the-beatles-hey-jude-63955286  
− Poslední koncert The Beatles: 

o https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-beatles-odehrali-posledni-

koncert-30-leden-150812  
− Příběh písně – Knockin´ On Heaven´s Door: 

o https://www.televizeseznam.cz/video/hitstory/74-bobdylan-edit3-63956391  
− První autorský hit The Rolling Stones: As Tears go by 

o https://www.youtube.com/watch?v=3P0COo6jSlY  
− Karel Gott o setkání s Johnem Lennonem: 

o https://www.youtube.com/watch?v=ZOnPs4r-vZI  
− On-line test: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOTBTNzI1OEExUUlHRElYSkJMMUJNVk5WRi

4u  
− Odpovědět můžete také do chatu: 

1. Jakou skupinu obyvatel název písně Hey Jude písně naštval a proč? 
2. Proč ukončila policie poslední koncert The Beatles? 
3. Kde poprvé zazněla píseň Knockin´ On Heaven´s Door? 
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4. Poslechni si píseň As Tears Go By a zkus na základě svého pocitu píseň 
zařadit k literárnímu žánru: 

5. O jaký honorář si Karlu Gottovi řekl John Lennon v případě 
koncertování v Československu? 

  

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ SPLNĚNÉHO ÚKOLU JE 23. 4. 2021 DO 15:00. 

OMLUVY ZASÍLEJTE DO 12:00 23. 4. 2021. 

  

Třída: 9. A  

Předmět: Český jazyk a literatura 

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 4. 2021  

  

LITERATURA 

− Tento týden se v přípravách zaměříme pouze na literaturu, budeme pokračovat v „komentované 

diskotéce ☺“, tentokrát však z naší domácí provenience: 
o První hit Karla Gotta, autoři S+Š: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=ywb_kIKHE7o  
o Svérázné podání též písně od autora hudby Jiřího Šlitra: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=IXlrCE3MWKc  
o Jiří Suchý: Klementajn: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=WGYDTRrPBoY  
o Klasické americké zpracování lidové písně: Clementine 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=97S75R3_zRM  
o Šimek a Grossmann: Jedovatá slina  

▪ https://www.youtube.com/watch?v=7gVH7WuOWWA  
o Šimek a Grossmann: Můj první klobouk (povídka) 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=OGshH0bMb8A  
− On-line test:  

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-
769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJURFg3VFlOS1NXRDZORUVFMkk4Tkw4UUc3U

C4u  
− Odpovědět můžete také do chatu: 

1. Na základě srovnání pojetí Karla Gotta a Jiřího Šlitra vysvětli svými 
slovy pojem „parodie“: 

2. V několika větách popiš rozdíl mezi tradiční verzí americké lidové 
písně Clementine a pojetím Jiřího Suchého: 

3. Proč autor Jedovaté sliny „odevzdal dobrou práci za své dolary“? 
4. Jaký význam má v povídce „čtvereček“? 

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ SPLNĚNÉHO ÚKOLU JE 23. 4. 2021 DO 15:00. 

OMLUVY ZASÍLEJTE DO 12:00 23. 4. 2021. 
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Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 
 

Zdravím všechny. 

V nadcházejícím týdnu se budeme věnovat tomu, jak lze vyjádřit budoucnost (future time 

clauses) a vypracujeme reading na straně 70. Ve středu si napíšeme krátký test na probraná 

frázová slovesa (https://padlet.com/luciekoppelova/hbhco7utf06qsqwu) a podmínkové 

věty. 

  

• Vytvořte 5-10 vět dlouhé doporučení na váš oblíbený seriál a sdílejte ho v 

komentářích u příspěvku „Recommendations“ na společném Teams kanálu.   

• Zopakujte si probraná frázová slovesa z readingu na straně 68. Všechna je najdete na 

tomto odkazu -> https://padlet.com/luciekoppelova/hbhco7utf06qsqwu   

• Zopakujte si, jak se tvoří podmínkové věty. Můžete využít tyto odkazy: 

https://padlet.com/luciekoppelova/fm0ehaneu961x4ca a 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-

prehled (pouze 1st conditional)   

• Podívejte se na slovní zásobu 6B We need a holiday.  

V případě dotazů mě kontaktujte zde na Teams. 
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