
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.B 

Třídní učitel: Petra Čadková 

Zadávací období: 19.4.-23.4.2021 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Zdravím při distanční výuce. 

• Při online hodině se budeme věnovat Moravskoslezskému 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. 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ST 11:45 

Ve vašem kanále naleznete soubor Arabsko-izraelský konflikt. Opište si poznámky do sešitu a 

podívejte se na minimálně jedno přiložené video, abyste pochopili problémy na Blízkém východě.  

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: středa 21.4. v 9.00, pátek 23.4. v 9.00 

 

Unit 5/A 

- Čtení a překlad článku Climate change: is biggest cause-doplnění slovíček z 1. cvičení 

- Procvičování slovní zásoby PS str.52 cv.1 

- Naučit se slovíčka U6/A 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
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Předmět: Německý jazyk 

Vyučující :Petra Čadková 

Online hodina: úterý 20.4. v 11.00 

 

Einheit 3 

- Procvičování čísel PS str.32 cv.16 

- Procvičování slovní zásoby-PS str.35 cv.10 

- Zápis gramatického učiva do ŠS-učebnice str,31, sloveso helfen  

- Procvičování slovesa, přivlastňovacích zájmen učebnice str.31 cv.8  

 

 

Předmět: Občanská výchova 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodina: pátek 23.4. v 11.45 

 

Přečti si: Správná volba, Každé povolání si žádá, napiš si do sešitu shrnutí 

 

 

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 

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

  

Úkoly na období 19.4. – 23.4.2021 

  

Pondělí 19.4.2021 – online výuka. 

Zhodnocení testu. Kontrola  úkolů zadaných minulý týden ( PS 145 – 149, 167). 

PS 9/ 2.díl: 151/1,2,3,4 – opakování funkcí. 
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Úterý 20.4.2021- online výuka 

PS 9/2.díl: 151/1,2,34 – kontrola dokončení úkolů; 168/ 1,2,3,4 – opakování poměru. 

  

Čtvrtek 22.4.2021 – online výuka 

PS9/ 2.díl: 168/1,2,3,4 – kontrola splnění úkolů; 169/ 5,6,7,8; 170/9,10 – úměrnosti, 

měřítko mapy. 

  

Pátek 23.4. 2021 

Procvičování poměru, úměrností, měřítka mapy: bude uloženo v Souborech. 

POSLAT do 20.00: Test: poměr, měřítko mapy, úměrnosti. Zadání bude k dispozici 

v 8.00. 

 



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. 

 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.B 

Období: 19.-23.4.2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: čt 10:55  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 
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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.B - 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  

 

 

 

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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PŘÍRODOPIS  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 19.4. – 23.4.2021  

  

POZOR: online hodina je v 11:45 hod. 

  

Tento týden se budeme věnovat učivu: Utváření zemského povrchu 

(učebnice od str. 37). 

Referát si připraví: 

Hanka – poruchy zemské kůry (vrásy, zlomy, kerné pohyby) 

Filip – vrásnění 

Monča – zvětrávání 

Markétka – vznik půd (přidej i druhy půd) 

Vojta – působení gravitace 

  

Jen připomínám, referát – prezentaci doplňte dostatečným množstvím fotografií či 

obrázků, text mějte připravený formou vyprávění (nečíst), jako byste to vyprávěli 

10letému dítěti. 

A připravte i 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: 19.4. – 23.4.  

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

Online hodina:  pondělí (4. vyuč. hod.) 10:55 – 11:25 
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úterý (5. vyuč. hod.) 11:45 – 12:15 

středa (4. vyuč. hod.) 10:55 – 11:25 – dobrovolná příprava k př. zkouškám 

pátek (3. vyuč. hod.) 10:00 – 10:30 

  

Milí deváťáci, 

  

po týdnu vás opět zdravím s novým zadáním práce, a to ve všech ohledech. Tím nejdůležitějším je 

změna rozvrhu – přibude nám jedna online hodina (v pondělí), kvůli které se změnil termín 

dobrovolné přípravy k přijímačkám (místo pondělí ve středu). Společná celotřídní hodina se tak 

místo středy nově koná už v úterý. Všechny změny rozvrhu jsou zaneseny do Kalendáře v Teams, 

připojit byste se měli bez problémů.  

  

Od tohoto týdne budete tedy méně pracovat samostatně, proto zredukuji celotýdenní zadání 

práce. Nicméně počítejte s dodatečným zadáním práce po online hodinách v krátkém rozsahu 

(jako DÚ z hodiny + pro naplnění času vyměřeného ČJ rozvrhem – online budeme jen 30 minut.). 

Na středu a čtvrtek však bude zadána práce většího rozsahu místo celých hodin, které se v online 

režimu nekonají (koná se pouze dobrovolná příprava k př.zk.). Dodatečná zadání najdete v 

Příspěvcích v Teams, sledujte proto pravidelně náš ČJ kanál. 

  

  

PONDĚLÍ – online výuka (NOVĚ!) 

Mluvnice – skladba – stavba věty a souvětí (učebnice str. 56-58, 74-75) 

− opakování: věty podle postoje mluvčího / věty dvojčlenné a jednočlenné, větné 

ekvivalenty / věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá 

− v závislosti na naší společné práci v hodině bude zadána dodatečná práce – příprava 

na úterý – sledujte Teams 

  

ÚTERÝ – online výuka (NOVĚ!) 

Mluvnice – skladební dvojice (učebnice str. 68) 

− skladební vztahy: shoda / řízenost / přimykání 

− v závislosti na naší společné práci v hodině bude zadána dodatečná práce – sledujte 

Teams 

  

STŘEDA – dobrovolná příprava na přijímací zkoušky / samostudium 

Literatura – porozumění textu (zadání povinné pro celou třídu) 



− vypracujte online forms test na porozumění textu – obsahuje 3 texty (2 ukázky + 1 

graf), celkem 14 otázek – vypracujte (registrovat se nemusíte – uvedení emailové 

adresy pro zasílání novinek z webu umimcestinu.cz nechám na vašem zvážení) a 

zobrazte si odpovědi (skóre)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh0sdlc_uN6TGrT_RLEVswmb_XmJJ_WObk5O2Y8IWu

PQZAzQ/viewform 

 

− jako důkaz o vypracování mi do soukromého chatu v Teams zašlete screenshot s vaším 

výsledným skóre – termín pro zaslání je čtvrtek 12:00 (abych se stihla na vaše 

odpovědi podívat před páteční hodinou) 

  

ČTVRTEK – samostudium 

− pravopisné cvičení (do domácího sešitu): učebnice str. 71 / cv. 6 – po vypracování 

nahrát foto sešitu do složky mluvnice v Teams – termín čtvrtek 16:00 

− vypracovat poslední dva online testy pro 9. ročník (č. 15+16) – pravopis a brněnský 

hantec 

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

  

− po vypracování screenshoty nahrát obvyklým způsobem do vaší podsložky „testy 9. 

ročník“ v rámci vaší Teams složky „mluvnice“ – termín pátek 16:00 

  

PÁTEK – online výuka 

Literatura – porozumění textu 

− vrátíme se k vaší samostatné práci ze středy, probereme strategie na porozumění textu 

− pokud časově zvládneme, vrátíme se i k PL z minulého týdne ohledně Boženy Němcové 

  

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 
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