
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.B 

Třídní učitel: Petra Čadková 

Zadávací období: 6.4.-9.4. 2021 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.B 

Období: 6.-9. 2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: čt 10:55  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

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. - 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  

 

 

 

MATEMATIKA    9.B      2020/2021 

Vyučující: Jana Husová                 E-mail:      Jana.Husova@zsgvodnany.cz           
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U povinného úkolu bude termín splnění. Budu si zaznamenávat aktivitu při online 

výuce. Tento týden bude zadán klasifikovaný test na lineární funkci. 

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

  

Úkoly na období 5.4. – 9.4.2021 

  

Pondělí 5.4.2021 – svátek 

  

Úterý 6.4.2021 

PS 9/2.díl: 163/ 15, 16, 17, 18 – procvičování povrchů a objemů těles.  

  

Čtvrtek 8.4.2021 – online výuka 

PS9/ 2.díl: 143 – procvičování řešení soustavy rovnic početně i graficky. 

  

Pátek 9.4. 2021 

PS 9/ 2.díl: 164/ 19,20,21 – opakování povrchů a objemů těles. 

POSLAT do 20.00: Souhrnný test – lineární funkce. Zadání bude k dispozici v 8.00. 

 

 

 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ST 11:50 

 

Tento týden začneme téma Světové dějiny po 2. světové válce. V kanále Dějepis máte soubor 

Svět na počátku studené války. Naleznete zde poznámky do sešitu a odkaz na pracovní list, 

který si připravíte na online hodinu.  

 

 

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz


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. 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Zdravím při distanční výuce. 

• Při online hodině se budeme věnovat kraji Vysočina a Jihomoravskému 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. 
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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. 

 

 

PŘÍRODOPIS  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 6.4. – 9.4.2021  

  

Tento týden připadla naše hodina na velikonoční pondělí, tak doufám, že jste ho 

příjemně prožili.  



Žádnou další práci proto na tento týden nezadávám. Jen připomínám: zapište se k 

referátům a začněte si je připravovat. Jako vodítko použijte učebnici (str.37-53), ale 

obohaťte to i o další informace, a hlavně o obrázky.  

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: středa 7.4, v 9.00, pátek 9.4. v 9.00 

Unit 4/D 

- Procvičování gramatického učiva PS str.41 cv.3 a,b 

- Čtení a překlad článku Sir Nikolas Winton do školního sešitu a odpovědět na 

otázky pod článkem True, False 

- Opakovat slovíčka celé 4. lekce 

 

Předmět: Německý jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodina: čtvrtek 8.4. v 9.00 

Einheit 3 

- Procvičování slovní zásoby jídlo, pití-napiš do školního sešitu 3 nákupní 

seznamy po 6 potravinách s pitím 

- Přelož se slovníkem-druhy polévek učebnice str. 31 cv.10 

- Napiš číslicí čísla PS str.35 cv.8 

 

Předmět: Občanská výchova 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodina: pátek 9.4. v 11,45 

 

Přečíst napsat shrnutí  

- Trestní právo-trestní řízení-str.44-45 

- Občanské soudní řízení-str.46 

 



 


