
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9. A 

Třídní učitel:  Mgr. Marek Bednář 

Zadávací období:  

 

Předmět: Matematika 

Třída: 9.A 

Období: 6.-9.4. 2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čt v 10:00 na Teams  

                            pá v 10:55 na Teams  

                            st v 8:00 na Teams - příprava na přijímací řízení 

 

Slovní úlohy na rovnice nebo na soustavu rovnic 

• Vypracujte krátký test v Teams – 9.A - zadání 

• Tentokrát vypracujte výpočty, nákresy, zápisy a odpovědi na zvláštní papír, klidně sešit z mat. 

z druhé strany. Vyfoťte svá kompletní řešení a nahrajte do odevzdání. Pokud by s tím byla 

potíž, pošlete vyfocené přes email nebo v chatu v Teams.  

• Splňte do středy 16:00! 

Opakování učiva 

• Vytvořte si přehled vzorců i s náčrtkem na str 152. Ten, kdo dělal přehled k přijímacímu 

řízení a odevzdal, dělat přehled znovu nemusí. 

• Na základě dosavadních znalostí z matematiky vypracujte str 153. 

Lineární funkce 

• Začali jsme novou látku a tím jsou funkce. S předpisy, tabulkou a grafem jsme se již setkali při 

přímé a nepřímé úměře. Tenhle týden se na online hodinách se více seznámíme s lineární 

funkcí.  
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• Z prezentace, kterou budeme na hodinách probírat, jsem Vám vybrala některé snímky a ty si 

přepište do školního sešitu. Můžete i vytisknout a vlepit, kdo má možnost.  

o Vybrané snímky najdete v Teams – 9.A- M – soubory - lineární funkce 

Odevzdání 

• Do pátku pošlete str 152, 153 a vyfoťte, jak jste si zpracovali poznámky. 

• Pokud nebudete cokoliv vědět ptejte se na online hodině nebo napište. 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.A 

Období: 6.-9.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čt v 11:45 v Teams   

 

Zkoušení 

• Na začátku online hodiny budu na plus a mínus zkoušet a ptát se z témat Jaderná 
energie a Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie. 

 

Úvod do organické chemie 

• Dopište si zbytek prezentace až na poslední snímek. 

• Následně si přepište (nebo vytiskněte) do sešitu přehled základních alkanů. 
o Najdete v Teams – 9.A - Ch – soubory - přehled alkanů 

• Postupně se začněte přehled učit. Vysvětlíme si na online hodině. 

• Pusťte si následující video, ať se trošku seznámíte už i s názvoslovím alkanů. 
o https://www.youtube.com/watch?v=ArIscbeaSFA  

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 
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Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: od 6.4. do 9.4.2021  

Opište si novou látku – Praha. Najdete vše zde nebo v Teamsu skupina Z9A v 
souborech.  

V pátek 9.4. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět 

v 12.00 hod.  

 

Praha 

největší sídlo v ČR 

počet obyvatel - 1 335 000 – přibližně 11 % obyvatel České republiky 

aglomerace – okolí Prahy 

úzké vazby s Prahou – v Praze – zaměstnání, služby, kultura, obchody 

                                       - aglomerace – bydlení 

úkoly Prahy: 1 /administrativní – sídlo prezidenta, vlády, parlamentu, 

                                                            senátu a úřadů                                                                                                                

                         2/ průmyslová – podniky – potravinářské  

                                                                          - strojírenské  

                                                                          - polygrafické 

                          3/ obslužná – finanční a obchodní instituce 

                                                      banky, pojišťovny, burzy, obchody, obchodní  

                                                      společnosti 

                           4/ centrum vědy, kultury, školství a sportu - 

                                                       vysoké školy, galerie, muzea, divadla 

                                                        televizní a rozhlasové stanice, vědecké ústavy, 

                                                        stadiony a sportovní haly       

                            5/ centrum cestovního ruchu – Hradčany, Karlův most,  

                                                                                     Staroměstské náměstí 
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plusy života v Praze: zaměstnanost, vysoké mzdy, dostupnost všeho  

mínusy života v Praze: a/ sociální jevy – drogy, vysoká kriminalita, bezdomovci, 

                                                                         anonymita 

                                           b/ životní prostředí – smog, hlučnost, prašnost 

                                           c/ doprava – hustota, parkování 

 

 

 

 

  

 

  

Třída: 9. A (1Aj9;) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 6.4.- 9.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

  

Online výuka dle uvedeného rozvrhu tj. 9.A středa: 9:00 – 9:30; pátek 9:00 – 9:30  

  

3D Kids, Everyday English – agreeing/disagreeing  
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Vyjádření souhlasu / nesouhlasu 
1. Souhlas 

  
a. Pokud s někým souhlasíme, použijeme:  

So / neither + pomocné sloveso + zájmeno  
b. V souhlasu vyjádřeném kladnou větou použijeme So:  
I can swim. So can I.   
She´s been to Switzerland. So have I.  

c. V souhlasu vjádřeném zápornou větou použijeme Neither:  
I wasn´t atschool yesterday. Neither was I.  
He hasn´t seen that film. Neither have I.  
  
Pokud původní věta neobsahuje pomocné sloveso, použijeme přítomný nebo minulý čas 
slovesa do. 
I love strawberries. So do I. 
We saw that film yesterday. So did I. 
  

2. Nesouhlas 
Tara: I´m really tired. 
James: So am I. 
Mike: Oh, I´m not. 
  
Již máte v sešitě 

  

  

Student´s book (učebnice) 

1. cv.9, str. 39 napište do školního sešitu; doplňte věty (10 vět). (středa 7/4) 

  

Vyjádření souhlasu / nesouhlasu na: https://www.helpforenglish.cz/article/2020021505-

pritakani-a-kratke-repliky-cviceni 

  

No test :-D 9/4 domluvené zkoušení a zkoušení žáků, kteří mají více než tři N. Téma dle 

bakalářů, poslední nesplněný test / nesplněné testy. 

 

Třída: 9.A 

Předmět: Německý jazyk (skupina 1Nj9) 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

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

Online hodina: čtvrtek, 9:00 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

1. Průběžně se učte oba sloupce slovíček lekce 3. 

2. Podívejte se do UČ 32/11 a zopakujte si názvy potravin. Na základě toho vypracujte cvičení v PS 
30/10,11; PS 31/13. 

3. Přečtěte si rozhovor v UČ 33/13 Im Supermarkt – trénujte čtení, překlad a výslovnost. 

https://www.helpforenglish.cz/article/2020021505-pritakani-a-kratke-repliky-cviceni
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Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
 

Zdravím při distanční výuce. Tento týden začneme poslední lekci. 

• Při samostudiu v pondělí si přečti příběh z učebnice na straně 68. S textem budeme 

pracovat při první online hodině s Nicole. 

• V další hodině budeme probírat frázová slovesa. 

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

dispozici na Teams a e-mailu. 

 

Třída: 9. A  

Předmět: Český jazyk a literatura  

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

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

  

MLUVNICE 

  

− Vyplň následující testy z mluvnice on-line: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNktPRUZOWlhJQUZQNE1XTUxPTFFXOVdWRC4u  

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNVVVNUhPME5PR0s1QldTN1dWM0JBTDNCSC4u  

  

− Testy můžeš vyplnit do chatu: 

  

o Test č. 1 – urči počet vět v souvětí: 
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1. Ani ty ani nikdo jiný mi nemůže rozumět protože jste si neprošli cestou jakou 

jsem si musel projít já. 

• Počet vět: … 

  

2. Až se ti bude zdát že nic nemá cenu uvědom si jak dobře si u nás žijeme. 

• Počet vět: … 

3. Karel IV. jemuž již jeho současníci kteří dobu jeho vlády zažili říkali Otec vlasti 

se do našich dějin zapsal "zlatým písmem". 

• Počet vět: … 

  

4. Pusť se do toho dávej si ale pozor abys nestrčil prsty pod čepel mohl bys totiž 

o ně přijít. 

• Počet vět: … 

  

5. Česká republika patří mezi tzv. parlamentní demokracie což znamená že 

hlavní slovo má Parlament ČR kteý se skládá z poslanecké sněmovny a 

senátu přičemž každá vláda musí získat důvěru poslanecké sněmovny, tudíž 

získat hlasy nejméně 101 poslanců.  

  

• Počet vět: … 

  

o Test č. 2 – doplň čárky do souvětí: 

  

1. Ani ty ani nikdo jiný mi nemůže rozumět protože jste si neprošli cestou jakou 

jsem si musel projít já. 

 

2. Až se ti bude zdát že nic nemá cenu uvědom si jak dobře si u nás žijeme. 

3. Karel IV. jemuž již jeho současníci kteří dobu jeho vlády zažili říkali Otec vlasti 

se do našich dějin zapsal "zlatým písmem". 



  

4. Pusť se do toho dávej si ale pozor abys nestrčil prsty pod čepel mohl bys totiž 

o ně přijít. 

  

5. Česká republika patří mezi tzv. parlamentní demokracie což znamená že 

hlavní slovo má Parlament ČR kteý se skládá z poslanecké sněmovny a 

senátu přičemž každá vláda musí získat důvěru poslanecké sněmovny, tudíž 

získat hlasy nejméně 101 poslanců.  

  

LITERATURA 

 

− DOBROVOLNÝ ÚKOL!!! 

− Pokus se napsat HAIKU, návod a příklady najdeš v čítance na str. 135 

− Můžeš jej zaslat do chatu nebo vyplnit on-line: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMkk0RjMxQTg4RUFYSjFOWk1TSlFNWUtCSy4u  

TERMÍN ODESLÁNÍ JAK V ON-LINE TESTU VE FORMS, TAK DO CHATU JE 

PÁTEK 9. 4. 2021 DO 15:00. 

POKUD NESTÍHÁTE, INFORMUJTE MĚ DO PÁTKU 9. 4. 2021 DO 12:00. POTÉ 

MŮŽEME DOMLUVIT JINÝ TERMÍN. 

JAKÉKOLI DALŠÍ ZASLÁNÍ ČI OMLUVENÍ PO TERMÍNU JIŽ NEBUDE BRÁNO 

V POTAZ. 

  

Třída: 9. A  

Předmět: Dějepis  

Jméno vyučujícího: Marek Bednář   

E-mail: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz   

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021  
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− V tomto týdnu se seznámíme s několika zásadními světovými událostmi 20. století, které se 

odehrály na konci 40. a v průběhu 50. let 

− Není třeba, abyste si je zapisovali do školních sešitů, stačí si pustit videa a vyplnit on-line test 

− Odkazy: 

o Den, kdy Severní Korea dobyla Soul: 

1. https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-severni-korea-

dobyla-soul-28-cerven-152317  

o Den, kdy bylo založeno NATO: 

1. https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-bylo-zalozeno-

nato-4-duben-151172  

o Den, kdy vyvrcholilo Maďarské povstání: 

1. https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-

madarske-povstani-proti-komunismu-151692 

o Den, kdy začal přelomový sjezd sovětských komunistů: 

1. https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-prelomovy-

sjezd-sovetskych-komunistu-14-unor-1956-152857  

− On-line test: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOTRKS1gyMDhYRUNMWFZSRFVINkJOSzk4Ni4u  

− Test můžeš zodpovědět i do chatu: 

1. Co nebo kdo je "perimetr Pusan"? 

2. Kdy oficiálně skončila válka v Koreji? 

3. V reakci na jako událost byla uzavřena Varšavská smlouva? 

4. Kdy byl poprvé aktivován článek 5 Severoatlantické smlouvy? 

5. Kdo byl Imre Nagy? 

6. Co je označováno jako "Melbournská krvavá lázeň"? 

7. Čím se zapsal do historie Viktor Grajevski? 

− TERMÍN ODESLÁNÍ JAK V ON-LINE TESTU VE FORMS, TAK DO CHATU JE PÁTEK 9. 4. 2021 

DO 15:00. 

− POKUD NESTÍHÁTE, INFORMUJTE MĚ DO PÁTKU 9. 4. 2021 DO 12:00. POTÉ MŮŽEME 

DOMLUVIT JINÝ TERMÍN. 

− JAKÉKOLI DALŠÍ ZASLÁNÍ ČI OMLUVENÍ PO TERMÍNU JIŽ NEBUDE BRÁNO V POTAZ. 
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Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 05. 04. 2021 do 11. 04. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Střídavý proud: 
o Rozvodná elektrická síť. 

Úkoly: 

• Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového 
profilu (sloupec: „Učivo“) nebo z učebnice str. 46 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. 
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