
 

 

 

Distanční výuka – 19.10.-23.10 2020  9.B/2  Čadková 

 

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  

  

 

DĚJEPIS 

Předmět: Dějepis 

Třída: 9.B 

Období: 19.10.-23.10.2020 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: Michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Zadání 19.10.-23.10. V souborech na Teams jsou k opsání poznámky fašismus a komunismus a 

další prezentace na stejné téma k prostudování. Nahrála jsem vám do příspěvků na Teams odkaz 

na dokument Úsvit nacismu (dokument není povinný). 

 

Třída: 9. B   
Předmět: Zeměpis  
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10.   
Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
  
Zdravím při distanční výuce. Tento týden spolu na online hodině projdeme:  

 Povrch ČR – zatím bez výčtu konkrétních pohoří.  
Zapíšete si do sešitu poznámky – D POVRCH ČR – pohoří ČR zatím psát nemusíte.   

mailto:Michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz
mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


Naleznete je v aplikaci Teams v našem kanálu Zeměpis a na webových stránkách školy v sekci 
provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip Marek.   
Odkaz na stránky školy: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip  
Termín schůzky je ve středu v 10:00.  
Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu.  
  

 

Třída: 9.B  
Předmět: Anglický jazyk  
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10.   
Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
  
Zdravím při distanční výuce. Tento týden spolu projdeme následující:  

 Vztažná zájmena (relative pronouns) – jejich použití.  
 Do školních sešitů vypracujeme cvičení 4b.  
 V poslechovém cvičení budeme určovat části těla.  
 Budeme mluvit v souvětích za použití vztažných zájmen.  
 V pracovním sešitu vyplníme stranu 25.   

Sejdeme se opět 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: Chemie  
Období: 19.10-23.10.2020  
Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  
Email: sona.samcova@zsgvodnany.cz  
Online hodina: pa v 11:45 teams  

 Nejdříve mi zašlete do úterý v 16:00 vyfocenou nebo naskenovanou stranu 
z pracovního listu z minulého týdne. Buď klasicky emailem nebo přes teams v chatu (preferuji).  
 Kyseliny: Významné kyseliny a základní informace k nim jste si teď opakovali. Nyní 
nás čeká jejich názvosloví. V teams/chemie/soubory naleznete prezentaci, kde je celé 
názvosloví kyselin vysvětleno. Projděte si a přepište do školního sešitu. Dále je vysvětleno 
názvosloví i na následujícím odkazu.  

http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny9.html   
o Na druhé straně pracovního listu si zkuste vytvořit vzorec kyselin cv. 1 prvních 
10 kyselin, cv. 2 název kyseliny opět prvních 10.  

 Na online hodinu si připravte dotazy a zkontrolujeme si připravená cvičení 
z pracovního listu. A dovysvětlíme si názvosloví.  
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Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

 Opakování: 
o Elektrostatika: 

 elektrický náboj 
 elektroskop 
 vodič a izolant v elektrickém poli 
 siločáry elektrického pole 

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, cvičení, popř. odkazu (vše viz můj profil). 

 Vypracovat krátký kvíz (dotazník), který během zadaného 
období naleznete ve vašem týmu v O365 (Teams). 

 Připojit sek on-line výuce dle zveřejněného rozvrhu na webu 
školy.       
 

Třída : 9B 

Budova: Alešova 

mailto:Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz
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Předmět: matematika Vyučující: Jana Husová, E-mail: 

Jana.Husova@zsgvodnany.cz 

Úkoly na období 19.10.2020 – 23.10.2020 

Řešení průběžně zasílejte na mailovou adresu. 

Pondělí 19.10.2020: POSLAT: PS 9,1.díl: 24, 25/5,6 

Úterý 20.10.2020 

Opakování – doplň: PS 8/ 3.díl: 187, 188/ 3, 4, 5, 190, 191 (dělal jsme při minulé 

distanční výuce) 

POSLAT: PS 8 / 3.díl - 180 

Čtvrtek 22.10.2020 – Online výuka 

Vzájemná poloha dvou kružnic – PS 8 / 3.díl – 183, 184, 185 

Pátek 23.10.2020 

1.POSLAT: PS 8/3.díl – 194 

2. Pročti si učivo o válci a zapiš si do sešitu, připrav si dotazy. 

3. Online výuka: PS 8/3.díl – od str. 199 podle času  

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Petra Čadková   

Zadání na období:19.10. – 23.10. 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 

-procvičování učiva 2. lekce PS str. 67 Příprava na testování 

str.67/1 poslechové cvičení- použij CD v PS poslechni si ho a doplň 

str.67/2 procvič si učivo této lekce 

str.67/3 – přečti si cvičení a vyber správnou odpověď a k tomu ve cv.4 rozhodni, zda věty 

jsou pravdivé  nebo ne – true T – pravda, false –F -chybně 

mailto:Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz


On- výuka středa 9.00-9,30 – všechna cvičení zkontrolujeme při této výuce 

Třída:  9.B 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Petra Čadková   

Zadání na období:19.10. – 23.10. 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

-ještě jednou přečíst a přeložit vyprávění Laury, Floriana a Mii – při on-line výuce si vše poslechnu 

- napsat do školního sešitu věty z rapu do češtiny – procvičování slovní zásoby a předložky uč.str.13/2 

- PS str.12 cv. 9 – v jakém pokoji činnosti provozuješ  1.Kde spíš ? atd.  im ………. 

- opiš do školního sešitu – časování sloves Rad fahren  a fernsehen a rámeček Grammatik 

- procvič si – učebnice str. 16 cv.7b – vše si vysvětlíme a zkontrolujeme  při on- line výuce 

On-line výuka – čtvrtek 9.00-9.30 

 

Třída : 9.B 

Předmět : Občanská výchova 

Jméno vyučujícího : Petra Čadková 

Zadání na období: 19.10.-23.10 2020 

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

Zapiš si do sešitu 

Téma: Občanství aneb kam patřím, kde jsem doma 

- strany 5- 15 si pročti  

-opiš shrnutí:  1. str. 9 dole S Kvalitu našeho života…… 

                        2. str. 11 S dole Úředníci jsou……. 

                        3. str. 13 S dole Občanství je……… 

                        4. str. 15 dole S Z členství v Evropské unii……. 

- vše můžeme také v krátkosti probrat při některé on-line výuce 

 

mailto:Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz
mailto:Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz


 

 

 

Výtvarná výchova 9. ročník 
Vyučující: Marcela Čábelová   
Zadání platí pro období: 19. 10.  –   23. 10.    
Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams   
 
Všechny Vás moc zdravím. Zadání výtvarné výchovy přizpůsobím tomu, že né všichni mají doma 
pomůcky na Vv. Prosím vezměte si papír formátu A4. Tužka a popř. pastelky. 
Vytvořte dav lidí. Nejméně 15 lidských obličejů, kteří budou mít různé výrazy. Začněte od spodního 
okraje papíru, pokračujte, až pokreslíte celý papír. Některé obličeje můžete vybarvit. Můžou to být různé 
typy lidí, různé pocity, emoce. Různé typy účesů. Pro inspiraci přikládám obrázky. Výkres nemusí být 
nakreslen najednou, můžete jeden den udělat jednu řadu, druhý druhou atd. Obrázky zasílejte na email. 
NIKDO OBRÁZKY NEVYHAZUJE, ZALOŽÍ A PŘINESE DO ŠKOLY, AŽ BUDEME MÍT VÝTVARKU. 
 
 
Zdroj použitých obrázků www.pinterest.com 
Předloha pro výrazy: Dickinsová, R. a McCafferty, J.: Kreslíme Portrét, SVOJTKA&Co. 

 
Obrázky jsou v chatu v Teams – podívejte se tam. 
 

 

 

Přírodopis 9.B 

Mgr. Jitka Bromová 

19. – 23. 10. 2020 

 

Dobrý den všem, 

Na „Teams“ máte ještě jednu prezentaci: Vnitřní stavba Země. Prostudujte si ji, zapište si z ní 

poznámky, které nebyly v minulé prezentaci. Připravte si případné otázky na čtvrteční on-line setkání 

(22.10. od 11:00 hod.). A taky připomínám úkol z minulého setkání: Čím je pro nás důležitá orná 

půda? Proč a jak o ni zbytečně přicházíme? Jak by tomu bylo možné zabránit? – odpovědi si připravte 

písemně taky na čtvrtek. 

😊 JB 
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Třída: 9.B  
Předmět: Český jazyk a literatura   
Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   
Zadání platí pro období: 19. 10. – 23. 10.   
Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   
Online hodina: středa (4. vyuč. hodina – od 11:00) a pátek (1. vyuč. hodina – od 8:00)  
  
Zdravím všechny a posílám zadání práce na dobu distanční výuky (DV) do podzimních prázdnin:   
  
Sloh – učebnice str. 115 – Popis pracovního postupu  

 navážeme na přípravu z minulého týdne - kdo ji nemá, před vypracováním následujícího 
úkolu doplní (viz zadání na webu / v kanále ČJ9B)  
 do slohového sešitu popište vámi vybraný pracovní postup, rozsah cca 1x A5 – v podstatě 
rozpracujete osnovu z minulého týdne  
 KE KONTROLE (SHRNUTÍ): do podzimních prázdnin byste měli ve slohovém sešitě mít zápis k 
popisu pracovního děje, osnovu a samotný popis - sešit budu kontrolovat buď fyzicky ve škole, 
nebo online, pokud se distanční výuka prodlouží  

  
Literatura    

 Čtenářský deník - dle původní domluvy měl být fyzicky odevzdán v úterý 20.10. osobně ve 
škole, což nebude možné, nicméně jeho vypracování ověřím online - mějte připraveno 
na středeční online hodinu  
 Z literární historie bychom se měli vrátit k restům z loňského školního roku. Zkuste online, za 
pomoci Internetu, nastudovat generaci buřičů. Buďte připraveni na páteční online hodinu k 
diskusi o tom, jaká forma prezentace online vám nejlépe vyhovuje a proč.   
 ke studiu můžete využít i některý z těchto odkazů:   

https://pdfslide.tips/documents/generace-buricu.html  
https://cesky-jazyk.studentske.cz/2013/10/generace-buricu-individualismus.html  
https://ireferaty.cz/504/4699/Burici  
  
Mluvnice – opakování - ukončeného bloku + pravopisu  

 Kdo pracoval dle pokynů z minulého týdne, má dokončený blok “Slovní zásoba a význam 
slova”. Vše (naše společné hodiny i látka zadaná k samostudiu) bylo víceméně opakováním z let 
minulých, proto byste měli mít jasno v pojmech:   

Slovo, sousloví, věcný a mluvnický význam, slovo nadřazené / podřazené / souřadné, významové 
vztahy mezi slovy (synonymie, antonymie, homonymie)  
Slovní zásoba aktivní / pasivní, jádro slovní zásoby, okraj slovní zásoby, archaismus, historismus, 
neologismus  

Měli byste být také schopni vysvětlit způsoby obohacování slovní zásoby + mít povědomí o 
různých druzích slovníků a jazykových příruček (dělali jsme i společně včetně elektronických 
verzí)  

 Kdo nemá splněno dle zadání z minulého týdne (dle zjištění v online hodině valná většina!!!), 
dopracuje. Kontrola během on-line hodiny ve středu (od 11:00).  
 Kdo nemá jasno či nerozumí něčemu z této látky, pokusí se nastudovat (dle schématu - 
učebnice + sešit + doporučené zdroje pro samostudium + pracovní sešit i s řešením), pokud 
nejasnosti přetrvají, zkonzultujeme během on-line hodiny ve středu (od 11:00).  
 PS: opakování “Slovní zásoba a význam slova” (strany 14-22)  

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz
https://pdfslide.tips/documents/generace-buricu.html
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https://ireferaty.cz/504/4699/Burici


o dle potřeby si dodělejte chybějící cvičení (popř. projděte, zamyslete se) k celému 
dokončenému bloku (str. 14-20)  
o povinně vypracujte souhrnná cvičení na str. 21/22 - projdeme společně v on-line 
hodině v pátek (od 8:00)  

  
POZOR – PAMATUJ!   
Pravidelně sledujte náš kanál v aplikaci Teams – jako reakce na naše online hodiny se tam mohou 
objevit aktuální informace / materiál / zadání. Pokud se bude opakovat nepřipravenost na naše 
online hodiny, přistoupíme k testování / ověřování zadané práce přes Forms / Assignments - již se 
zaučuji! Připomínám, že distanční výuka je povinná, a doporučuji, abyste se v maximálně možné míře 
drželi školního rozvrhu a práci dle pokynů vypracovávali průběžně, nikoliv nárazově!  
Přeji hodně úspěchů při samostudiu a nezapomeňte, že jsem k dispozici na Teams (náš kanál s 
příspěvky / chat) i na emailu. MV  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 


