
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.C 

Třídní učitel: Lukáš Filip 

Zadávací období: 19.4. - 23.4. 

 

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. 

 

Distanční učivo čj 9. C 

Mgr. Jana Vršecká 

od 19.4.2021 

Jana. Vrsecka@zsgvodnany.cz 

Pondělí 19.4.2021 – online hodina mluvnice 

- zopakujeme si přímou řeč 

- pr. sešit str. 56 cv. 3 

- pr. sešit str. 57 cv. 1,2 

Úterý 20.4.2021 – sloh –úvaha 

- napište úvahu z pr. sešitu str. 79 cv. 1 Já a moje problémy. Na tento text máte 2 týdny, 

vypracujte ve Wordu a zašlete mi ho do chatu. Připomínám – pokud někdo neplní 

úkoly ze slohu a z literatury, bude ho čekat na vysvědčení N a teda přezkoušení a testy.  

Středa 21.4. 2021 – online hodina mluvnice 
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-  učebnice str. 86 Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná – udělejte si 

poznámky do školního sešitu 

- pr. sešit str. 58 cv. 1,2 

Čtvrtek 22.4.2021 –  online hodina literární výchova 

- budete potřebovat čítanku a sešit na literární výchovu, společně si přečteme text v 

čítance a vypracujeme pracovní list, který vám zadám v pátek do zadání v Teamsech 

- se studenty po dohodě si projdeme test Porozumění textu str. 35 

Pátek 23.4.2021 – studenti se budou připravovat na zkoušky, ostatní mají čtenářskou dílnu, přečtěte 

si svoji oblíbenou knihu a zapište si ji do čtenářského deníku 

- přikládám odkaz na procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk 

 

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

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí do období: 23. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

Ahoj deváťáci, 

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

V průběhu tohoto týdne projdeme látky č. 18 a 19 (účinky alkoholu na lidský organismus a 

vícesytné alkoholy). 

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: 23. 4. 2021  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

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

V průběhu tohoto týdne projdeme látku č. 22 (půda). 

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

Sledujte pozorně informace na TEAMS (přírodopis) 

 

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

  

Unit 4: 4D Kids – listening comprehension; everyday English 

Pracovní sešit (Workbook) 

1.  cv. 1, str. 40  Vyberte správné výrazy (úterý  20/4) 

2. cv. 2, str. 40 Doplňte dialogy výrazy v rámečku pod obrázkem. (čtvrtek 22/4) 

3. Další možné procvičování na: 

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

Teams: doplnit příběh ze cvičení 6b, str. 49 (učebnice)  (úterý 27/4 14:00) 

Test 22/4 po online hodině na slovní zásobu 4D 

 

 

 

 

DĚJEPIS 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 19.4. - 23.4.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Šedesátá léta v ČSR. I. 

Učebnice str. 120-   123, přečíst, naučit. Vypsat poznámky. 😀 Probereme při online výuce. 

Připomenutí: Referát na film, dokument (dle pokynů při online výuce), pošli do 22.4.2021.! 
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Předmět: Německý jazyk, skupina 1N9C a 3N9S  

Třída: 9.CD  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  

   

1. Opakovat doposud probranou slovní zásobu  

2. Učit se slovíčka 5. lekce, levý sloupec - části těla 

3. Školní sešit 

· učebnice s. 45, cv. 4b 

· učebnice s. 46. cv. 5 – projít si (nepřepisovat), umět v online hodině 

4. Pracovní sešit 

· s. 47, cv. 5 (odpověz na otázky na další straně) 

· s. 48, cv. 6 

5. Rozkazovací způsob 

· teorie – vložena v Teams 

· opsat/vytisknout do školního sešitu a naučit se tvoření a používání 

rozkazovacího způsobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz


 

 

Předmět: Anglický jazyk – skupina 1A9C 

Třída: 9. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

  

Milá 9. C, 

v tomto týdnu se budeme věnovat další části 6. lekce.   

UNIT 6 B – WE NEED A HOLIDAY! 

  

pondělí 19. 4.  2021 – online hodina 

pracovní sešit 

strana 55 / cvičení 7 

Nejprve vyhodnotíme úkol, který jste odevzdávali minulý týden. 

slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 84 / slovíčka 6 B – Projdeme si výslovnost nových slov. 

učebnice 

strana 70 / cvičení 1 – WE NEED A HOLIDAY! 

Společně se podíváme na další díl kresleného příběhu (Sweet Sue and Smart Alec). 

strana 71 / 2 – Opravte věty podle příběhu. 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 56 / cvičení 1 – procvičování slovní zásoby 

Úkol zkontrolujeme příští hodinu. 

  

úterý 20. 4. 2021 – online hodina 

pracovní sešit 

strana 56 / cvičení 1 – kontrola domácího úkolu 
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gramatika – pracovní sešit 

strana 80 / poučka 6.2 – vedlejší věty časové vyjadřující budoucnost 

učebnice 

strana 70 / cvičení 1 – Připomeneme si příběh WE NEED A HOLIDAY! 

Nové učivo si procvičíme prostřednictvím příkladů z příběhu. 

strana 71 / cvičení 3 

  

samostudium 

učebnice 

strana 70 / cvičení 1 – Procvičujte čtení. 

pracovní sešit 

strana 56 / cvičení 2, 3 – vedlejší věty časové vyjadřující budoucnost 

Cvičení zkontrolujeme příští týden. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

  

 

Matematika 

Vyučující: Lukáš Filip 

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

Téma: Jehlan 

 
 

Pozor změna!!  
 

Pondělí: online hodina 8:00 – 8:30 



Úterý: 177/1,2   178/3 

Středa: online hodina 8:00 – 8:30 
 

Čtvrtek: 178/4,5 

 

Pátek: online hodina 8:55 – 9:25 

 

 

Fyzika 

Vyučující: Lukáš Filip 

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

 

Pozor změna!! Online hodina ve středu 10:55 – 11:40  
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