
Distanční výuka 12.10.-16.10. 2020       9.B      Čadková 

 

Třída : 9.B 

Předmět : Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího : Petra Čadková 

Zadání pro období : 12.10-16.10 2020 

Unit 3 – Reading str. 84 – The Three Strangers 

             - čtení a písemný překlad do školního sešitu 

             - zápis slovní zásoby PS str. 85 

             - opravit věty podle článku – str. 84 cv. 2 

 

 

Třída : 9.B 

Předmět : Německý jazyk 

Jméno vyučujícího : Petra Čadková 

Zadání pro období : 12.10-16.10 2020 

 

- zápis slovíček str. 19, všechna, která ještě nemáme 

- písemný překlad s pomocí slovníku – učebnice str. 12, co o svém dompvě vypráví 

Laura, Florian a Mia 

- vypsat spojení s předložkou a přeložit do češtiny 

 

 

Předmět: Dějepis  
Třída: 9.B DĚJE  
Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová  
Období: 12.10.-16.10.2020  
e-mail: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz  
 Opsat do sešitu a projít prezentaci. Online schůzka ve středu 14.10. v 11.50.  
https://www.dejepis.com/ucebnice/versaillesky-mirovy-system/   

Československá republika po 1.světové válce   
ČSR vyhlášena 28.10.1918   
1919 – měnová reforma-1 koruna československá=100 haléřů   
1920 – ústava   
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T.G. Masaryk prezidentem do r. 1935, poté Edvard Beneš (1935-1938, v exilu 1938-1945, zpět v ČSR 
1945-1948).   
Mnoho politických stran, které tvořily koaliční vlády (žádná neměla převahu).   
   
Hranice – Čechy, Morava a Slezsko měly historické hranice, Těšínsko rozděleno mezi ČSR a Polsko.   
Slovensko od 9. stol. součástí Uher jako Horní Uhry. Jižní hranice nově vytyčena (početná maďarská 
menšina).   
Podkarpatská Rus od 12. stol. součástí Uher. Rusíni se podle národního sebeurčení přidali k CSR 
s rozsáhlou autonomií. Spojením se Slováky a Rusíny nás bylo víc než Němců. Čeština a slovenština jako 
2 nářečí téhož jazyka a obě byly úředním jazykem.   
Nejvyspělejší byly Čechy a Morava (strojní, zbrojní, chemický a textilní průmysl).   
Slovensko – hospodářsky zaostalé (málo průmyslu a tím málo měst). Zemědělství jen na jihu v nížinách 
v hornatých oblastech pastevectví a dřevařství. V 19. Stol. Silná maďarizace, proto nebyl dostatek 
slovenských škol. Odcházeli sem čeští učitelé, úředníci, herci a četníci. Ve 30. letech sílily hlasy po 
autonomii-krajně pravicová Hlinkova slovenská lidová strana (kněz Andrej Hlinka).   
Podkarpatská Rus – nejzaostalejší část ČSR. Žádný průmysl, úrodných oblastí málo. Pastevectví a 
dřevařství. Vlastní sněm v čele s guvernérem. ČSR velké investice do škol, nemocnic, silnic a železnic.   
Po válce platil ještě přídělový systém. Během 20. let předstihla předválečnou úroveň-zlatá 20. léta.   
   

   

 Třída: 9.B 

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. 

 

 

Třída: 9.B  

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

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

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
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Zdravím při distanční výuce. Na tento týden máte následující úkoly: 

 Přečtěte si v učebnici kapitolu o nerostných surovinách v ČR. 

 Zapište si do sešitu poznámky – C NEROSTNÉ SUROVINY.  

Naleznete je na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip 

Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

Další práci provedeme online přes aplikaci Teams. Termíny schůzky je ve středu v 10:20. 

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

 

 

Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020 E-mail: 

Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

· Tepelné motory (učebnice str. 49-52) 

o Parní stroj a parní turbína 

o Spalovací motory: 

§ Čtyřdobý zážehový motor 

§ Čtyřdobý vznětový motor 

§ Dvoudobý zážehový motor 

o Proudový (reaktivní) motor 

Úkoly: 

· Opsat si poznámky a nastudovat si učivo z mého webového profilu. 

(https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan) 

· Samostatně si ověřit nastudované učivo z připravených otázek a úkolů (viz můj 

profil – Tepelné motory – Otázky a úkoly). 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip


· Vypracovat krátký kvíz (dotazník), který během týdne naleznete ve vašem týmu v 

O365 (Teams). 

· Připojit se (asi 2 krát týdně) k on-line výuce dle zveřejněného rozvrhu na webu 

školy. 

 

 

 

Třída : 9B 

Budova: Alešova 

Předmět: matematika 

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

 

Úkoly na období 12.10.2020 – 16.10.2020 (5 hodin) 

Termín on-line schůzky: podle upraveného rozvrhu, který bude na webových 
stránkách 

(řešení průběžně zasílejte na mailovou adresu či přes Teams) 

Pondělí 12.10.2020:  

1. Opakování: PS 9,1. díl: 16,17,18 – dokončit celé stránky. 
2. Zopakuji si kruh, kružnici, vzájemnou polohu přímky a kružnice, Thaletovu větu. 
3. Sestroj libovolný trojúhelník ABC a kružnici k tak, aby body A, B, C ležely na 

kružnici k. 
4. Narýsuj kružnici k (S; r = 3,5 cm) a bod M tak, že SM = 2,5 cm. Veď bodem M 

tětivu AB tak, aby bod M byl středem této tětivy. 

5.Vypočti délku tětivy AB, kružnice l(S; r = 4 cm), když bod X leží na této tětivě a platí 
/AX / = / BX /,  /SX/ = 3 cm. 

 
Úterý 13.10.2020 

1. Opakování:  PS 9, 1.díl:20/ 26,27 – dokončit, 21/28 

2. Narýsuj přímku p a bod S ve vzdálenosti 3 cm. Sestroj kružnici k (S; r) tak, aby 
vytínala na přímce p tětivu AB takovou, že úhel ASB = 40°. 

Thaletova věta:  

3. Narýsuj úsečku KL a sestroj tři různé pravoúhlé trojúhelníky KLM  s pravým úhlem 
při vrcholu M nad úsečkou KL. 

4. Sestroj tři různé pravoúhlé trojúhelníky ABC s pravým úhlem při vrcholu C nad 
úsečkou /AB/ = 5,5 cm. 
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5. Narýsuj  kružnici k(S; r = 4 cm) a vepiš do této kružnice tři různé pravoúhlé 
trojúhelníky 

 

Čtvrtek 15.10.2020 

1.Opakování: PS 9, 1.díl: 26 – celá stránka 

 Thaletova věta: 

2. Pracovní sešit 9 – 39 / 3; využiješ znalosti Thaletovy věty 

postup:     1. narýsuj úsečku AS 

               2. sestroj pomocí kružítka střed S1 úsečky AS 
               3. narýsuj kružnici k1(S1; r = S1A) – nad úsečkou AB lze sestrojit 
pravoúhlé trojúhelníky   
                 a tečna tak bude kolmá na poloměr kružnice 
               4. průsečíky kružnice k a k1 označ  T1 a T2 

                      5. narýsuj tečny – polopřímky AT1  a AT2 

Stejně postupuješ u bodů B a C. 

3.PS 9 – 39/4,5 

 

Pátek 16.10.2020 

1.Opakování: PS 9, 1.díl: 33/1,2 

2. Sestroj trojúhelník ABC, /AB/ = 5 cm, /BC/ = 4 cm, ɣ = 90°. Řeš přes Thaletovu 
kružnici. 

3. Sestroj trojúhelník KLM, úhel KLM = 90°, /KL/ = 4,8 cm, /KM/ = 5,5 cm. Řeš 
přes Thaletovu kružnici. 

4. Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C, kde c = 7 cm, 
vc = 3 cm. Kolik má úloha řešení? 

5. Sestroj obdélník ABCD, /AC/ = e = 6 cm, /BC/ = 3,5 cm. Využij Thaletovy věty. 

6. Narýsuj kružnici l (S; r = 3,5 cm), bod K tak, že /SK/ = 6 cm. Sestroj z bodu 
K tečny ke kružnici l. Body dotyku označ T1, T2.. Vypočti délku úseček KT1  a KT2. 

 

 

 

 

 

 Nj na tento týden pro 9. třídu  - Jana Kokrdová 
 
zopakovat slovní zásobu  
 



učebnice str. 12 přečíst a jen ústně překlad 
v pracovním sešitě dodělat chybějící cvičení 
 
str. 14/5 - umět perfektně 
str. 15/6 do Š S mein Traumzimmer -miniprojekt -10 vět a obrázek 
 
online výuka dle rozvrhu v pátek 
 

 

 
 

Přírodopis 9.B 

Mgr. Jitka Bromová 

12. – 16. 10. 2020 

 

Nastudovat z učebnice pro 9. třídu: str. 4 – 7 

Poslaná prezentace: prostudovat si ji a opsat si text z obrázků č.: 

4,5,6,10,13,16 + nakreslit obrázek,17 + nakreslit obr. podle učebnice na str. 7, 18,19,20,22,25 

 

On-line setkání: čtvrtek 11:00 hod  

 

Zdravím všechny a posílám zadání pro tento týden distanční výuky:  

 

Literatura – pokračujete v zadané práci, tj.  

1. Projektová práce – slovník literárních pojmů a žánrů – každý vypracuje zadaná hesla. Termín 

odevzdání dle původní domluvy v úterý 13.10., prosím zaslat na můj školní email 

Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz jako přílohu ve Word. Pokud někdo ztratil seznam 

s přidělenými hesly, kontaktuje mě (Teams – chat / email).  

2. Čtenářský deník – dle pokynů a předchozí domluvy, pokračujete v četbě, popř. zápisu do 

čtenářského deníku – termín odevzdání dle původní domluvy v úterý 20.10. osobně ve škole 

(snad!).  

Sloh – učebnice str. 115 – Popis  

 do slohového sešitu udělat zápis dle rámečku na str. 115/116 

 písemně si připravit osnovu vybraného pracovního postupu (zvolíte si sami) – ve škole 

budeme s touto osnovou příští týden pracovat (snad!)  

Mluvnice – učebnice str. 20 – Rozvrstvení slovní zásoby (spisovná / nespisovná) 

 do školního sešitu udělat zápis dle rámečku na str. 20/21 
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 vypracovat cvičení 6 na straně 21 – do školního sešitu, kontrola během on-line hodiny 

v úterý (od 11:45) 

Mluvnice – učebnice str. 22 – Rozvrstvení slovní zásoby (slova domácí / zdomácnělá / cizí) 

 do školního sešitu udělat zápis (výpisky) dle rámečku na str. 22 

 PS: Vrstvy slovní zásoby – strany 18–20 

o povinně vypracovat cvičení 3,4 / str. 18/19 

o ostatní projít, zamyslet se, pokusit se najít správné odpovědi – připravit si dotazy, 

nejasnosti pro on-line hodinu v pátek (od 8:00) 

POZOR – PAMATUJ!  

Při vypracovávání zadané práce používej dostupné materiály (především učebnici, sešit se zápisy z 

hodiny), doporučené internetové zdroje (viz seznam rozdaný v hodině). Cvičení z PS si po vypracování 

(s dopomocí) zkontroluj podle klíče (web Škola s nadhledem – tak, jak jsme si ukazovali v hodině) – 

nejasnosti, nesrovnalosti apod. probereme v on-line hodinách, ale musíte na ně být připraveni! 😊 

Přeji hodně úspěchů při samostudiu a těším se v on-line hodinách minimálně na slyšenou! 😉 MV 

 

 

 

Předmět: Chemie  
Období: 12.10-16.10.2020  
Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  
Email: sona.samcova@zsgvodnany.cz  
Online hodina: pa 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.   
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