
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.D 

Třídní učitel: Dagmar Šmídová 

Zadávací období: 14.6. - 18.6. 2021 

 

Třída: 9. CD (3A9S)  

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková   

Zadání platí pro období: 14.6.- 18.6. 2021  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz  

  

  

5C – reading and listening comprehension, 5D new vocabulary 

   

   

Pracovní sešit (Workbook)    

1) cv. 3, str. 49  Doplňte věty  (úterý  15/6)   

2) cv.6, str. 49 Napište příklady, co děláte pro životní prostředí (středa 16/6) 

3) 

Další možné procvičování na: https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage

=cs    

 

17/6 písemné / ústní zkoušení: klasifikace 
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Předmět: ČESKÝ JAZYK  

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 14.6. - 18.6. 2021  

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz  

  

Český jazyk – mluvnice –  Větné členy -  cvičení v učebnici i v PS 

  

                         Sloh –  Fejeton – učebnice str.140 – 141,  PS str. 85, 41 

  

                        Literatura – pročítat a studovat Slovníček literárních pojmů na konci čítanky 

 

 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 14.6. - 18.6. 2021  

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz  

Česká republika v 90.letech 20.stol. a na poč. nového tisíciletí - učebnice do str.143 

  

Třída: 9. D (2A9D)  

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ   

Zadání platí pro období: 14.6.- 18.6.2021  

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz  

 HOMEWORK = WB p.49, e.3,4 

Caring for the enviroment – SB p.60 - 61.   Vocabulary 5D.   Workbook 5D. 

 

Předmět: Německý jazyk – 2. skupina 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 14.6.2021  

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  
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Co nás čeká tento týden:  

SAMOSTUDIUM:  

• opakování 5.lekce – lidské tělo, es tut weh…, minulý čas sloves haben, sein, rozkazovací 

způsob 

• tento týden píšeme závěrečnou písemnou práci 

• začínáme 6.lekci  

• kdo zůstává doma, napíše mi individuálně o pracovní list k probírané látce 

 

 

 

Předmět: Německý jazyk, skupina 1N9C a 3N9S  

Třída: 9.CD  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová   

Zadání platí pro období: 14. - 18.6. 2021  

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz   

Opakovat 

• doposud probraná slovní zásoba 

• spojení „was tut wem weh“ 

• rozkazovací způsob 

• minulý čas sloves sein a haben, Perfektum 

• souvětí souřadné se spojkou „deshalb“ 
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