
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 9.B 

Třídní učitel: Petra Čadková 

Zadávací období: 7.6.-11.6. 2021 

 

MATEMATIKA    9.B      2020/2021 

Vyučující: Jana Husová                 E-mail:      Jana.Husova@zsgvodnany.cz           

  

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

  

  

Úkoly na období  7.6. – 11.6.2021 

  

Pondělí 7.6.2021 

Test: slovní úlohy. 

Opakování: procenta. 

  

Úterý 8.6.2021 

 Opakování: rovinné obrazce. 

  

Čtvrtek 10.6.2021 

Opakování: rovinné obrazce. Podobnost. 

  

Pátek 11.6. 2021 

Test: procenta. 

Opakování: Podobnost. Tělesa. 

Předmět: Chemie  

Třída: 9.AB 

mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


Období: 7.-11.6.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Kyslíkaté deriváty 

• Probereme dělení kyslíkatých derivátů. Napiš a pošlu ti prezentaci, ze které si budeš 
moct doplnit poznámky, učebnice str. 48-51. 

• Dále budeme procvičovat kyslíkaté deriváty v pracovním listu. Opět mohu zaslat přes 
Teams. 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Pracovní list: Česko 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 3Aj9 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Projekt: Problem page. Četba. 

 

DĚJEPIS 
Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Opakování světových a českých dějin 2. poloviny 20. století.  
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Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 07. 06. 2021 do 13. 06. 2021  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

• Vedení elektrického proudu v polovodičích: 
o Dioda jako usměrňovač: 

▪ Jednocestný usměrňovač. 
▪ Dvojcestný usměrňovač. 

Úkoly: 

• Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového 
profilu (sloupec: „Učivo“) nebo z učebnice str. 71 až 73. 
(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: 7.6. – 11.6.2021  

  

 Téma tohoto týdne: 

mailto:Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan


Ekologie a ochrana životního prostředí (učebnice str. 67 – 70). 

+ jednotlivé referáty a diskuze k nim 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Učivo   

   

- Zápis slovíček Unit 6/A 

- Čtení a překlad článku Friends 

- Procvičování sloves s předložkami v PS str.54 cv.1,2 

 

 

Předmět: Německý jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Učivo 

-  Procvičování sloves popisujících činnosti ve vyučovacích předmětech 

- Týdenní program – tvorba vět pro činnosti v týdnu v PS-vlastní týdenní program 

 

Předmět: Občanská výchova 

Vyučující: Petra Čadková 

Učivo 

Záchytná sociální síť, kterou nám stát pomáhá-učebnice str.65-68 

  



Třída: 9.B 

Předmět: Český jazyk   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 7.6. – 11.6.   

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

Online hodina: není – prezenční výuka ve škole 

  

Zdravím všechny, se kterými se nemohu tento týden osobně potkat ve škole.       

Pracujte na svých referátech, do konce školního roku vypracujete ještě jeden literární referát, ve 

kterém se vyhnete nešvarům z vašich prvotin. Referát zpracujete na autora, se kterým máte 

čtenářskou zkušenost, mělo by jít o autora (českého, nebo zahraničního) z 2. pol. 20. století.  

Tento týden zhlédneme část filmu Přelet nad kukaččím hnízdem v režii Miloše Formana dle 

literární předlohy Kena Keseyho (Vyhoďme ho z kola ven). Odkazy na výklad ke knize, 

audionahrávky v ČJ i AJ naleznete v minulém zadání.  

Stále opakujte pravopis (využijte doporučené zdroje pro výuku češtiny), žáci ve škole budou znovu 

psát známkované pravopisné cvičení. Ve škole budeme kromě pravopisu opakovat i skladbu, 

zaměříme se na komplexní větné rozbory.  

Nezapomeňte číst, do konce školního roku budete odevzdávat ještě jeden čtenářský deník dle 

vlastního výběru.  

Kdybyste si nevěděli s něčím rady, jsem k dispozici v Teams nebo na emailu. Ať se vám daří, MV. 
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