
ČESKÝ JAZYK 9. A 
MLUVNICE 

1. Vyplňte on-line test ve Forms: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOVBFRjdXUU5CQTVQMlE1VVZZUUQxWkJW

OC4u 

2. Do školního sešitu na mluvnici si zpracujte poznámky z tabulky na straně 10 (dole), 

nadpis v sešitě bude SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA 

- Kontrolu provedeme ve škole 

 

3. Do školního sešitu zpracujte cv. 4, 5 / str. 12 

 

LITERATURA 

1. Na youtube.com během týdne zhlédněte film: Na západní frontě klid (celý): 

- https://www.youtube.com/watch?v=Yb7d_yA3SAk  

 

2. Vyplňte on-line test ve Forms: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUME5PNFNaMzZETjVKWk03S0YwRTZM

NURTNi4u 

DĚJEPIS 9. A  
1. Podívejte se na následující videa: 

a. Československo – Versailleská smlouva: 

i. https://www.youtube.com/watch?v=3wkPdlBlew8&list=PLmlHqtY6sP

VS-70e-V9jr_ZsE4sl1vS7q&index=5  

b. Československé legie – Francie 1918 

i. https://www.youtube.com/watch?v=8hUzL5xzIp8&list=PLmlHqtY6sP

VS-70e-V9jr_ZsE4sl1vS7q&index=7  

c. Československo – 1. prezident: 

i. https://www.youtube.com/watch?v=iUpv43Vgcc8&list=PLmlHqtY6sP

VS-70e-V9jr_ZsE4sl1vS7q&index=3  

2. Vyplňte on-line test ve Forms: 

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

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUOU4wTDFIR1Y4OU8wNUVTV1JDR0RY

STFTUi4u  
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Předmět: Chemie 

Období: 12.10-16.10.2020 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 

Email: sona.samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čt v 11:45 teams 

Podrobně si pročtěte a projděte následující kapitoly na odkazu. 

pH, Co jsou to kyseliny, Nejdůležitější kyseliny 

http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny0.html  

Po prostudování si vypracujte zadaný pracovní list pouze tu stranu, kterou jsme si ukazovali. 

Názvosloví kyselin si projdeme společně příští týden. 

Vypracovaný list si následující týden vyberu a zkontroluji. Na online hodinu si připravte dotazy 

a cvičení, které vám nebylo jasné.  

 

Třída: 9.A 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Zdravím při distanční výuce. Na tento týden máte následující úkoly: 

• Zapište si slovíčka 5A + Parts o the body. 

• V učebnici na straně 32 si přečtěte text You and your body. 

• V pracovním sešitu si vyplňte stranu 24.  

Další práci provedeme online přes aplikaci Teams. Termíny schůzky jsou v úterý v 11:00 a ve 

středu v 9:00. 

Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu. 

 

Předmět: Matematika 

Období: 12.10-16.10.2020 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 

Email: sona.samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: čt v 10:00 teams 

mailto:sona.samcova@zsgvodnany.cz
http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny0.html
mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
mailto:sona.samcova@zsgvodnany.cz


Válec 

Jako opakování na válec si zkuste udělat slovní úlohu v PS str. 203 cv. A16 (nezapomeňte na 

náčrtek, výpočet a odpověď), str 208 cv. 5, 6, 8. 

Koule 

Základní informace jsme si stihli říci v pátek. Proto si vypracujte v PS str. 210 cv A2, A3, A4, 

str. 211 A5, A6, A8.  

Bonus: Nabízím možnost jedničky. Když v pondělí vysvětlíte a názorně ukážete následující 

pojmy: kulová výseč, kulový vrchlík, kulová vrstva. (prezentace, obrázky,..) 

Úlohy z praxe 

Vypracujte si i s náčrtkem, výpočtem a odpovědí úlohy v PS str. 214 celá. 

Při jakékoliv nejasnosti pište teams (spíše) nebo email. 

V pondělí si vše zkontroluji. Na online hodinu si připravte dotazy či úlohy, které vám nejsou 

jasné. 

 

Třída: 9.A (skupina 1Nj9) 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10. 2020 

1. Zapište si a učte se všechna slovíčka lekce jedna – PS str. 19. 

2. Opište si do Schulheft časování nepravidelných sloves Rad fahren (jezdit na kole) a fernsehen 

(dívat se na televizi), najdete jej v učebnici na str. 16 v levé části stránky „Časuj s Maxem“. 

Pročtěte si tabulku Grammatik a zapište si ke každému slovesu dvě příkladové věty. Všimněte 

si, že se obě slovesa při časování rozdělují na dvě části. Část, která stojí v infinitivu na začátku 

slovesa (Rad, fern), se při časování přesouvá dozadu a zůstává ve všech osobách ve stejném 

tvaru. Druhou část slovesa (fahren, sehen) nepravidelně časujeme dle osoby a čísla. 

př. Rad fahren: Ich fahre im Sommer gern Rad. V létě jezdím rád na kole. 

fernsehen: Ich sehe im Winter oft fern. V zimě často sleduji televizi. 

3. Procvičujte ústně v učebnici na str. 16/7b a v PS na str.13/11, 12a,b, 13; na str. 14/15 – 

fernsehen a Rad fahren. 

4. Po návratu do školy počítejte s testem na popis pokoje, na kterém jsme byli domluveni na 

toto úterý. Nezapomeňte tedy trénovat i na test.  

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište do naší skupiny 1Nj9 na Teams, ráda vám 

poradím. Pokud bude vše fungovat, jak má, tak se prostřednictvím Teams domluvíme v průběhu 

týdne na krátké online schůzce. 

 

 

 



OV, HV 9. A 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Podívejte se na filmové zpracování Farmy zvířat od George Orwella – popovídáme si o tom 

příští týden.  

ANIMAL FARM: https://www.youtube.com/watch?v=5kVPz2_GEbc  

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Připravte si referát na volné téma, který budete moci prezentovat ve škole. 

 

PŘÍRODOPIS 9.A 
 

V minulém úkolu jsme zkoumali minerály jako pravidelná geometrická tělesa. 

Podle vnitřního uspořádání částic a prvků souměrnosti, jsme krystaly rozdělili do 

sedmi krystalových soustav. 

Dnes budeme zkoumat vlastnosti minerálů z pohledu jejich fyzikálních vlastností.  

Učebnice strana 11 – 13. 

Přečtěte si článek Fyzikální vlastnosti minerálů. 

Jednotlivé vlastnosti si vypište barva, tvrdost, lesk, atd.…. 

 

A u každé vlastnosti si napište krátkou charakteristiku (pokud to budeš 

potřebovat.) 

Některé vlastnosti látek se již učíte od šesté třídy. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5kVPz2_GEbc


ZEMĚPIS 
Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: Od 12.10. do 16.10.2020 

 

Opsat si poznámky a nastudovat učivo – ČR - vodstvo  

Připojit se k on-line výuce v době hodiny zeměpisu podle rozvrhu. 

 

 

 

 

Řeky ČR  
 

3 úmoří - 1) Severního moře =  2/3 území ČR               
                 2) Černého moře = 1/4 území ČR   
                 3) Baltského moře = 1/10 území ČR  
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Severní moře  
 

  
  
  1) Labe – PP přítoky - Cidlina   
                                          Jizera  
                                          Ploučnice  
                    LP přítoky – Úpa  
                                          Metuje  
                                          Orlice  
                                          Chrudimka  
                                          Doubrava  
                                          Vltava  
                                          Ohře  
                                          Bílina  



  
      Vltava - PP přítoky – Lužnice  
                                           Sázava  
                    LP přítoky -  Otava – Blanice  
                                          Berounka – Mže, = Úhlava, Úslava, Radbuza, Střela  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Černé moře 

  
2) Morava – PP přítoky – Dyje – Svratka, Svitava, Jihlava, Oslava, Jevišovka  
                                             Haná  
                      LP přítoky – Bečva  
  
  
  

Baltské moře  
 

  
3) Odra – PP přítoky – Olše  
                                         Ostravice - Morávka  
                  LP přítoky – Opava - Moravice         
  



NĚMECKÝ JAZYK 9.A, 9.B 

 

 

Jana Kokrdová 

Jana.Kokrdova@zsgvodnany.cz 

Učivo : 19.10.-23.10.2020 

Slovíčka 1. lekce - opakovat 

Učebnice :str. 13/2A jen přečíst 

                    Str. 13/3A napsat do ŠS 

Pracovní sešit : str. 15/17,18,19,20 cv 

                            Str.13 – doplnit chybějící cvičení 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK (J. KRAŤKOVÁ) 
Třída: 9. ACD 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 19.10.- 25.10.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Online výuka dle uvedeného rozvrhu v aplikaci Teams  

 

Procvičení předpřítomného času 

Pro zopakování můžete využít tabulky a prezentaci v odkaze níže 

 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz


 

 

 

https://present5.com/predpritomny-cas-present-perfect-zpracovala-ing-alice-javorikova/ 

https://present5.com/predpritomny-cas-present-perfect-zpracovala-ing-alice-javorikova/


 

Zdroj: google.com/pictures 

Učebnice 

1) Přečíst Smart Alec closes the door a zodpovědět otázky v cv. 1, str. 22 (pouze 9.A; 

9.CD pouze přečte, žáci potřebují obsah textu k dalším cvičením) 

2) cv. 2, str. 23 Doplňte věty 

3) cv. 4, str.23 Dle informací z textu o Smart Alecovi napište, co udělal / neudělal.  

4) cv. 6, str. 23 Doplňte věty výrazy SINCE / FOR 

5) cv. 7, str. 23 Doplňte věty předpřítomným či minulým prostým časem. 

 

ANGLICKÝ JAZYK (FILIP MAREK) 
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 12. 10. – 16. 10.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Zdravím při distanční výuce. Na tento týden máte následující úkoly: 

• Zapište si slovíčka 5A + Parts o the body. 

• V učebnici na straně 32 si přečtěte text You and your body. 

• V pracovním sešitu si vyplňte stranu 24.  

Další práci provedeme online přes aplikaci Teams. Termíny schůzky jsou v úterý v 11:00 a ve 

středu v 9:00. 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu. 

 


