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Třída: 9. D  
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.   
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 v úterý ve 13:25.  
Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu.  
 
Třída: 9.D  
Předmět: Tělesná výchova  
Jméno vyučujícího: Jitka Polívková  
Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10. 2020  
  
Zadání bude také na Teams.  
  
Dívky  
Holky podle videa si zacvičte doma jógu, kterou naleznete na tomto odkazu:  
https://www.youtube.com/watch?v=Z4zbKe9B73A  
  
Hoši  
Hoši zkusí posilovat břišní svaly podle videa, které naleznete na tomto odkazu:  
https://www.youtube.com/watch?v=W-9L0J_9qag  

 Třída: 9.D – 2. skupina  
Předmět: Německý jazyk  
Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová  
Zadání platí pro období: 14.10.- 25.10.   
Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  
  
Všechna zadání a pracovní listy máte na Teams – kanál 2N9D  
15.10. – online hodina 8:55 – 9:40  
           - kontrola PL z minulé hodiny  
19.10. – vypracování pracovního listu (uložen v Teams)  
            - test slovíčka 1.lekce (Forms)  
22.10. - online hodina 8:55 – 9:40 + kontrola prací z minulé hodiny  
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Chemie 9. ročník 
Třída: 9. C a 9. D 

 

Předmět: Chemie 

 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 

Zadání platí přibližně do období: do 23. 10. 2020 

 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

 

Pokyny 

Vše, co naleznete z Ch níže, je stejné jako na TEAMS. 
Zdravím, 

v průběhu minulého týdne jste si měli teoreticky zpracovat látky č. 1 a 2, abychom se tím o hodinách 

nezdržovali. Stejně si prosím zpracujte látku č. 3. Látka č. 4 je již z větší části teoretická a vychází 

z učiva minulého ročníku.  

Během konferencí budeme prakticky probírat látku č. 1.  

Zbytek názvosloví (soli), který jste minulý rok nestihli, musíme bohužel nechat na prezenční výuku.  

Termín konferencí: 

9. C: ve středu od 8:55 do 9:40 

9. D: ve středu od 8:00 do 8:45 

 

3. Látková koncentrace (molární koncentrace, molarita) 
 = veličina vyjadřující obsah složek ve směsi (roztoku)  

 Přesnější než hmotnostní zlomek  udává přesně počet molů v konkrétním objemu 

 Využití:  
o V oblastech chemie, kde je potřebná velice přesná koncentrace chemické látky 

(léčiva, analytická chemie, měření kontaminace nebezpečnými látkami, …) 
 

 Značka: c  
 

 Vzorec: c = n / V 
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 Jednotka: mol / dm3  
o v některých knihách se místo mol / dm3 používá pouze značka M 
o např.: roztok o koncentraci 1,5 mol / dm3  

 = 1,5M roztok  
 = 1,5 molární roztok  
 = roztok o molaritě 1,5 
 Vše znamená to samé – viz výše 

 

 Množství chemických látek se však v laboratoři vyjadřují pomocí hmotnosti m a nikoliv 
pomocí látkového množství n 

o  pro přípravu roztoku o dané koncentraci musíme nejprve vypočítat látkové 
množství dané chemické látky  n 

o Opakování – vzorec pro výpočet látkového množství n = m / M 
o Popřípadě je možné pro výpočet látkové koncentrace využít rovnou vzorec:  

 c = m / M . V 
 

4. Redoxní reakce + oxidace a redukce 
 Opakování: Chemická reakce  

 Opakování: Oxidační čísla prvků – viz Ch 8  látka 22 
 

 Způsoby změn chemických vazeb se u různých chemických reakcí liší 

 Lze rozlišit dvě základní skupiny chemických reakcí: 

1) Neredoxní reakce 
 = reakce, při kterých nedochází ke změnám oxidačních čísel reagujících prvků 

 Dochází pouze k záměnám pořadí prvků 

 Např.:  
o HCl + NaOH  NaCl + H2O   doplňte oxidační čísla 
o CaCO3 CaO + CO2     doplňte oxidační čísla 

 

2) Redoxní (oxidačně-redukční) reakce 
 = reakce, při kterých dochází ke změnám oxidačních čísel reagujících prvků 

 Tyto reakce nazýváme redoxní, neboli oxidačně-redukční rovnice 

 Např.:  
o Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2    doplňte ox. Čísla 

 Změny oxidačních čísel jsou způsobeny pohyby elektronů (zopakujte čím je tvořena chemická 
vazba a co je to elektronegativita prvku) 

 

 Mezi oxidačně-redukční (redoxní) děje patří: hoření, koroze, reakce kyselin a kovů, …  

Oxidace + Redukce 
 Oxidace a redukce jsou dva děje, ze kterých se skládá každá redoxní reakce 

 Oxidace a redukce probíhají vždy současně  pokud se něco oxiduje, musí se zároveň něco 
redukovat a naopak  

 



A) Redukce 

 = děj, při kterém dochází ke snižování oxidačního čísla atomu prvku 

 Př.: P-I
P-III; O0

O-II; HI
H0; CIV

CII 

 Atom prvku, který se redukuje přijímá elektrony  tím snižuje své oxidační číslo 
 

 

B) Oxidace 

 = děj, při kterém dochází ke zvyšování oxidačního čísla atomu prvku  

 Př.: P-I
P-III; O0

O-II; HI
H0; CIV

CII 

 Atom prvku, který se oxiduje odevzdává elektrony  tím zvyšuje své oxidační číslo 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Třída: 9.D   
Předmět: Výtvarná výchova  
Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová  
Zadání platí pro období: 14.10.- 25.10.   
Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  
  
Zadání bude též na Teams i s pokyny, co dále s prací dělat  
Vyber si jedno téma, vypracuj práci:  
a) zentagle – začali jsme sice ve škole, ale zkus vypracovat novou  
b) milníky našich dějin – vyber si jeden letopočet z českých dějin a zkus na tento rok vypracovat práci 
– znázorni, co důležitého se tento rok událo?  
 

 Přírodopis 9. ročník 
Třída: 9. C a 9. D 

 

Předmět: Přírodopis 

 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 

Zadání platí přibližně do období: do 23. 10. 2020 

 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  
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Pokyny 

Vše, co naleznete z Př níže, je stejné jako na TEAMS. 

Zdravím, 

V průběhu týdne si zpracujte dvě krátké látky č. 3 a 4 

Během konference, probereme to, co vám není jasné. 

Termín konferencí: 

9. C: v pondělí od 10:55 do 11:40 

9. D: ve středu od 10:55 do 11:40 

3. Mineralogie 
 = věda zkoumající minerály (nerosty) 

 minerál (nerost) 
o = prvky nebo chemické sloučeniny (čitá přírodnina) vzniklé geologickými procesy 
o většinou krystalické (= tvořeny krystaly) někdy amorfní (= nejsou tvořeny krystaly) 
o jsou základním stavebními jednotkami hornin – horniny tvoří litosféru 

vznik minerálů 

 neustálý koloběh dějů, při kterých minerály vznikají, přeměňují se nebo zanikají 

 Způsoby vzniku minerálů 
o 1) krystalizace z magmatu 

 magma = roztavená směs minerálů a hornin 
 během chladnutí se z magmatu sráží jednotlivé minerály (krystalizují) 
 --> vznikají vyvřelé (magmatické) horniny 

 

o 2) krystalizace z roztoků 
 voda zatéká puklinami do litosféry  
 ohřívá se  vyluhuje z hornin některé prvky 
 při ochlazování dochází ke srážení rozpuštěných látek, které se usazují v 

puklinách 
 pukliny vyplněné minerály = žíly 

 

o 3) Přeměna (metamorfóza) 
 při rostoucím tlaku nebo teplotě (popř. obojího) se minerály přeměňují 

v nové  
 

o 4) chemické zvětrávání 
 minerály vystavené působení vnějších vlivů přecházejí chemickými reakcemi 

na nové 
 

o 5) činnost organismů 



 části těl rostlin a organismů tvořených minerály 
 

4. Mineralogie – krystalové soustavy 
 Minerály jsou pevné a většinou krystalické látky 

 Minerály se od sebe odlišují 
o chemickým složením 
o krystalovou soustavou 

 Krystalová soustava 
o útvar vzniklý pravidelným uspořádáním stavebních částic minerálu v prostoru 

  vzniká charakteristický tvar minerálu – krystal 
o krystalová soustava ovlivňuje vnější vzhled i fyzikální vlastnosti minerálů  
o Rozlišujeme celkem 6 základních krystalových soustav 
o pro každý minerál je charakteristická pouze jedna krystalová soustava 
o Pro popis krystalových soustav se užívá systém 3 os 

 osa a = osa předozadní – osa směřující k pozorovateli 

 osa b = osa pravolevá – osa směřující zprava doleva 
osa c = osa svislá – osa 

 

 

Třída : 9.D 

Předmět : Český jazyk  

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období : 19.10. – 23.10. 

 

Mluvnice: Významové vztahy mezi slovy – učebnice str.15 – zapsat tabulku do ŠS. PS – str.17 celá                                                         

+ str.18, cv.5 

                   Vrstvy slovní zásoby – učebnice str. 18 – zapsat tabulku do ŠS. PS – str.20, cv.6, str.21,                        

cv.1,2 

 

Sloh – Popis pracovního postupu – učebnice str. 115 – 116 – opsat tabulku do slohového sešitu. 

            Dále si vyberte buď str.117, cv.2 a,b,  nebo cv.3,  nebo  str.117 – 118, cv.7, a napište do 

sloh.sešitu. Upozorňuji, že všechna práce je povinná a budu ji kontrolovat! 

 

Literatura – Každý si vybere prozaický text z čítanky, který jsme dosud nečetli  -  rozsah nejméně         

2 strany. Text si pozorně přečte a zapíše do literárního sešitu podle požadavků na zápis čten. Deníku 

– vše, co můžete zjistit. Opět si u každého zkontroluji. 

 

 

 



 Třída : 2A9.D 

Předmět : Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období : 19.10. – 23.10. 

 

The test – SB p.15, e.4,5,6,7 – write to your exercise book. Revising: could = mohl jsem, couldn’t = 

nemohl jsem, had to = muset v minulosti, didn’t have to = nemuset v minulosti 

The story of England – SB p.16 – read, write e.2,3 

WB – Progress check – p.12, e.1,3,4, p.13, e.5 

 

 

 

Třída : 9.D 

Předmět : Dějepis  

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období : 19.10. – 23.10. 

 

Soumrak nad Evropou – přečíst str. 30-31, napsat poznámky, ve kterých nesmí chybět :                           

1. Co znamená zkratka NSDAP a kdo ji vedl. Koho označovali za nepřátele? 

2. Co se stalo v r.1933? 

3.Co to byla Hitlerjugend? 

 

Dále zapište důvod, proč máme 28.10. státní svátek. 

           

 

  
 

Předmět: Fyzika 
Třída: 9.CD 
Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  
Zadání platí pro období: 19.-23.10.  
 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/8_15_ohmuv-zakon.pdf 

 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LukasFilip/8_15_ohmuv-zakon.pdf


Předmět: Matematika 
Třída: 9.CD 
Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  
Zadání platí pro období: 12.-23.10.  
 

Pracovní sešit 1. díl: 

 44 / celá 

 45 / 6, 8 

 46 / 9, 11 

 61, 62, 63, 64, 65/ celé 

 kdo se hlásí na SŠ, udělá ještě 48, 66/ celé 

Všechny cvičení jsou pouze opakování, takže by je měl každý zvládnout. 

 

 


