
MATEMATIKA 

Třída: 9. A 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24.5. 2020 

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

Podklady k samostudiu: 

FINANČNÍ MATEMATIKA 

Učebnice algebra str. 123 – 132 
Je zde především teorie a vyřešené vzorové příklady. Pokuste se to nastudovat. Je to 

docela důležité, budete se s tím v životě setkávat. 

Pak vypracujte příklady v pracovním sešitě 3. díl str. 203 – 208. Je to z velké části 

opakování procent ze 7. třídy. 

Poznámka: Některé učebnice uvádí, že počet dnů v roce se pro bankovní účely počítá 

jen 360 dnů. 

Výsledky ke kontrole: 

203/A1 – 30 000 Kč 

203/A2 – 50 820 Kč 

203/A3 – 16 840 Kč 

203/A4 – tento příklad je za úkol 

203/A5 – 54 800 Kč 

204/A6 – 18 432 Kč 

204/A7 – 1560 Kč 

204/A8 – a) 10 500 Kč, b) 33 600 Kč, c) 118 320 Kč 

205/A9 – 625 Kč 

205/A10 – 3510 Kč 

205/A11 – 21645 Kč 

205/A12 – 4% 

205/A13 – 6% 

206/A14 – 560 Kč 

206/A15 – 308,10 Kč 

206/A16 – úrok = 13 240 Kč, celková částka = 53 240 Kč 

206/A17 – 68 025 Kč 

207/A18 – 2700 Kč,1350 Kč, 675 Kč, 450 Kč, 225 Kč 

207/A19 – 320 Kč, 960 Kč, 1920 Kč, 2880 Kč, 3840 Kč 

207/A20 – tento příklad je za úkol 

207/A21 - 25 000 Kč 

208/A22 – 125 Kč (když počítáte s 360 dny/rok), 123,28 Kč (s 365 dny/rok) 

208/A23 – 780 Kč, 1950 Kč, 4290 Kč, 11700 Kč (když počítáte s 360 dny/rok), 

760 Kč, 1900 Kč, 4180 Kč, 11400 Kč (když počítáte s 365 dny/rok) 

208/A24 - tento příklad je za úkol 

208/A25 - tento příklad je za úkol 



Úkol č. 6 

Následující úkoly vypracujte do pracovního sešitu č.3 a výsledky (napsané ručně 

do mailu ve tvaru: (např.: 203/A4 – výsledek i s jednotkami) mi pošlete na: 

Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 
do 24.5. 2020 

do předmětu napište: M9 - č.6 – vaše jméno a příjmení 

 

Pracovní sešit č.3 

203/A4  

207/ A20 

208/A24, A25 

 

Pro žáky, kteří budou dělat přijímací zkoušky z matematiky: 

Otevřete si tyto stránky s těmito 2 testy: 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/MA_9_B_190417.pdf 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/MA_IT-

JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit.pdf 

Pokud možno si je vytiskněte (ale lze to číst i z PC), bylo by fajn vytisknout si záznamové 

archy, abyste si vyzkoušeli styl zapisování do nich. Pak si stopněte u každého testu 70 minut a 

zkuste vyřešit co nejvíc příkladů (není povolena kalkulačka ani tabulky, jen rýsovací potřeby). 

Pokud nestihnete vše do 70 minut, vezměte si propisku jiné barvy a dopočítejte vše, co budete 

umět bez ohledu na čas. Pak takto vypracované testy přineste do školy a já vám vysvětlím, co 

budete potřebovat. 

Všechny vás moc pozdravuji 😊 

Jitka Bromová 

 

ČESKÝ JAZYK 

Třída: 9.A 

Předmět: český jazyk 

Vyučující: Mgr. Nikola Bečková 

Období: 11.5.-24.5. 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Zadání naleznete zde: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 
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NĚMČINA 

Třída: 9.AB 

Předmět: němčina 

Vyučující: Mgr. Nikola Bečková 

Období: 11.5.-24.5. 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Zadání naleznete zde: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 

 

 

NĚMČINA 

Třída: 9.AB 

Předmět: němčina 

Vyučující: Mgr. Marie Tesařová 

Období: 11.5.-24.5. 

Email:  Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz 

 

Důležité upozornění: zasílejte pouze vyplněné opakovací testy. 

Hallo Jungen und Mädchen! 

Wie geht es euch? Hoffentlich gut. Ich habe für euch wieder neue Aufgaben. 

1. Zopakovat slovíčka v PS 45/5. a 6. oddíl + naučit se další ve 2. sloupci + procvičit 

v PS 41/12. 

2. Zopakovat řadové číslovky v učebnici str. 39/9 ab a způsobová slovesa (teorii a 

časování können, mögen, müssen) a naučit se časovat dürfen v učebnici str. 41 na 

liště. 

3. Neosobní podmět man – naučit se podle rámečku v učebnici str. 41 a procvičit ústně 

cv. 10, 12 v učebnici a písemně v PS 41/13, 14 

4. Naučit se zbývající slovíčka v PS 45/1. sloupec a procvičit ústně v učebnici str. 35 a 

36 a do školního sešitu písemně cv. 3 ze str. 37 podle údajů z 1. a 2. cvičení. 

5. V dalším týdnu si zopakujte všechny slovíčka v PS 45 a mluvnici v PS 42, přečtěte si 

rozhovory v učebnici str. 37/4 a sestavte rozhovory v PS 38/5. Vypracujte si ještě 

cv. 4 a 6. 
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6. Naučte se nová slovíčka v PS 62/1. sloupec a procvičte v učebnici str. 51 a 

52-53/cv. 1 ab 

7. Naučte se předložky se 3. pádem a opište je do školního sešitu: aus (z, ze), bei (u, při), 

mit (s, se), nach (po, do), von (od, o), zu (k, ke) 

+ prostudujte rámeček v učebnici str. 53 a procvičte na str. 54/3 ústně a písemně 

v PS 54/2, 3. 

Seid noch immer fleißig!  

Eure  Deutschlehrerin 

 

 

Třída: 9.AB (skupina 3Aj9)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Jelikož se mnohým z vás blíží přijímací zkoušky, bude toto zadání kratší. V tomto období se přesuneme 

na oddíl 6C. 

 Zapište si do slovníčků slovní zásobu 6C – Generation gap + Verbs and nouns. 

 V učebnici na straně 72 si přečtěte a přeložte text Problem page. Do textu doplňte věty 

ze cvičení 2. 

 Cvičení 5a z učebnice na straně 73 přepište do školního sešitu. Slovesa a podstatná 

jména si přeložte. Pro jistotu použijte slovník. 

 Úkol k odevzdání: ze cvičení 6a z učebnice na straně 73 si vyberte dvě věty, se kterými 

souhlasíš. Pošlete mi je na uvedenou e-mailovou adresu. 

 Dobrovolně si můžete vypracovat cvičení v pracovním sešitu na stránkách 58 a 59. 

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip Marek (odkaz: 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) pod svůj profil přidám správné odpovědi na 

cvičení v pracovním sešitu. Dále přidám odkazy na poslechová cvičení a četbu. Kdyby měl někdo pocit, 

že chce ještě více nebo kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-mailu. Určitě 

se mi ozvou ti, kteří budou skládat přijímací zkoušky z AJ. Pomohu vám se na ně připravit. 
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Třída: 9.ACD 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 11.5. – 24.5. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Read the hotel reviews and answer the questions below.  Do not be put off by unfamiliar 

vocabulary. :-D/ Přečtěte si recenze na hotely a odpovězte na otázky. Nenechte se 

odradit neznámou slovní zásobou. 

HOTEL REVIEW  
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“This hotel will give you nightmares” 

 

We stayed 3 nights at this overpriced dump. We arrived late at night and 

the dingy lobby was the first sign of the impending disaster. The room 

was small and cramped (“cozy” was the description on their web site), 

with a carpet covered with stains (some that looked like blood...possibly 

from a previous murder?). The shower was filthy, and the toilet nasty, 

with something floating in it (we didn’t look too closely). The bed was a 

lumpy mess, and I woke up with red marks all over my body. I don’t 

know if this was from the bedbugs, or the mosquitos that came in through 

the window. Oh yeah, I forgot to mention that there was no AC so we had 

to open the window because the room was so stuffy. Unfortunately, the 

hotel was right on the main street, and the traffic kept us up half the night. 

The hotel is only a 5 minute walk to Red Square, which is a plus, but it 

was a very dark and dangerous area of the city. The staff was unfriendly 

and unhelpful. Avoid this hell-hole! 

 

HOTEL REVIEW  

 

“Delightful” 

 

I recently stayed at this superb hotel in the center of Moscow. The hotel exceeded our 

expectations and certainly lived up to its excellent ratings on Tripadvisor. If you're looking 

for somewhere clean, comfortable, safe, and very close to Red Square....this is it. The room 

was very spacious, with lots of light and a big comfortable bed. In terms of cleanliness, it 

was impeccable. The only downside was the window (kind of small). The location is great 

and within walking distance of everything we wanted to see. Continental breakfast was 



included, but not very good. The staff was top-notch and very accommodating. They go 

out of their way to make dinner reservations, recommend local attractions, and make you 

feel welcome. We would definitely stay there again. Really, in terms of location, you can't 

beat this hotel.  

 

 

HOTELS: Discussion 
 

1. Have you ever stayed in a hotel that you would call a 

“dump”?  
 

2. How would you handle the following situation?                                                               

a) your hotel pillow has a dark stain on it 

 
 

3. What are you main criteria when selecting a hotel?  

a) Price  b) Location  c) Good review  d) Swimming pool e) other... 
 

4. What's the worst hotel you've ever stayed at? The best?  
 

5. What do you think of couch-surfing or a home-

exchange? 

6. Do you trust the reviews you read?  

7. Have you ever written a hotel review? If not, why not? 

8. What kind of people do you think actually take the time to write online reviews? 

  

Zdroj: https://busyteacher.org/14422-hotel-review-reading-and-discussion.html 

 

Předmět : Zeměpis 

Vyučující:  Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Učivo pro období od 11. 5. do 24. 5. 2020 
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mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


Zápis do sešitu: 

Ústecký a Karlovarský kraj 

oblast – severozápad – 1,1 milionu obyvatel 

povrch – Krušné hory, Děčínská vrchovina, České středohoří, Doupovské hory,  

                Slavkovský les, Smrčiny 

                pánve – Chebská, Sokolovská a Mostecká 

zemědělství – oblast – žatecko-lounská – chmel, ovoce, zelenina 

 

průmysl – těžební – hnědé uhlí + kaolín 

                  energetický – tepelné elektrárny 

                  chemický – Litvínov, Ústí nad Labem, Lovosice 

                  keramický – Karlovy Vary  

                  sklářský -  Teplice, Karlovy Vary, Nové Sedlo 

                  hudební nástroje – Luby, Kraslice 

                  potravinářský – stáčírny minerálních vod 



 

cestovní ruch – lázně – Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně 

 

mínusy regionu – zhoršené životní prostředí + vyšší nezaměstnanost 

města – Karlovy Vary - Cheb, Sokolov 

              Ústí nad Labem -  Chomutov, Louny, Most, Teplice, Litoměřice, Děčín 

 

Liberecký, Královehradecký a Liberecký kraj 

oblast – severovýchod – 1,5 milionu obyvatel 

povrch – pohoří – Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Broumovská vrchovina, 

                 nížiny – Česká tabule 

zemědělství – a) Polabí – pšenice, kukuřice, ovoce, zelenina, cukrová řepa 

                          b) horské oblasti – řepka, len, pícniny 

                                                             chov skotu 

průmysl – těžební – sklářské písky, kámen 

                   energetický – tepelné elektrárny 



                   strojírenský – Iveco - Vysoké Mýto 

                   chemický- Pardubice 

                   gumárenský – Náchod, Hradec Králové 

                   sklářský – Nový Bor, Železný Brod 

                                      bižutérie – Jablonec nad Nisou 

                   textilní – Trutnov, Náchod, Dvůr Králové 

                   hudební nástroje – Hradec Králové 

                   potravinářský – cukrovary, mlýny, masokombináty,    

                                                 perník – Pardubice 

 

cestovní ruch – Krkonošský národní park, Máchovo jezero, Adršpach teplické  

                            skály, Zoo Safari Dvůr Králové 

 

města - Liberec – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily 

               Hradec Králové – Jičín, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou 

               Pardubice – Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy 



Pracuj s atlasem a učebnicí strana 81 až 92. 

Odpověz na otázky – str. 82 – 4, str. 85 -7, str. 88 – 4, str. 90- 5 a str. 92 – 3. 

Odpovědi pošlete jako vždy na můj mail. 

                              

Třída: 9. AB 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 11.5. 2020 do 25.5. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 
 

BIOKATALYZÁTORY. 

Látky, které jsou nutné pro správné fungování biochemických reakcí 

v živých organismech.  

 Nejprve si připomeňte, co jsou to katalyzátory a k čemu v chemických reakcích 

slouží. (chemie8.ročník chemické reakce).  

Mezi biokatalyzátory patří -vitamíny, enzymy a hormony.  

Učebnice strana 68-69 

 

Zapiš do sešitu, a pokud zvládneš tak mi úlohy nafoť a pošli emailem. V případě 

nejasnosti napiš. 

Doporučené video 

https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&feature=youtu.be 

 

Přírodopis  

Třída: 9. A 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Eva Sládková 

Email: Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz  

mailto:Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz


Zadání pro období od 11. 5 

 

Vypracuj: (POSLAT!) 

 GEOLOGICKÁ STAVBA ČR 

1. Napiš názvy dvou hlavních geologických jednotek (geomorfologických celků) ČR: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Tyto dvě geologické jednotky se od sebe liší stářím. 

Zkus zjistit, která z nich je starší a ze kterých geologických období pochází nejvíce hornin, 

které v těchto jednotkách nacházíme. K získání těchto informací můžeš použít i internet nebo 

odbornou literaturu. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

3. S pomocí literatury, internetu nebo například zeměpisného atlasu vypiš co nejvíce 

oblastí, kde se v ČR těží fosilní paliva (uhlí – hnědé i černé), ropa a zemní plyn. 

Zkus zdůvodnit, proč se tyto zdroje nacházejí zrovna v daných oblastech. Vyjdi přitom 

z odpovědí na předchozí otázku. 

Černé uhlí: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hnědé uhlí: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ropa: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zemní plyn: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. V každém sloupci vyber správnou možnost a podtrhni ji. 



oblast Barrandienu se nachází                                      oblast Barrandienu je významným nalezištěm 

mezi Prahou a Brnem                                                                        zásob hnědého uhlí 

mezi Prahou a Mělníkem                                                                  zásob černého uhlí 

mezi Prahou a Plzní                                                                            krystalických břidlic 

mezi Ostravou a Opavou                                                 zachovalých prvohorních zkamenělin (trilobitů) 

 

Str. 67 - 70 – přečíst a nastudovat+ otázky na straně 70 (POSLAT) 

Někteří mi zatím neposlali některé zadané úkoly. Takže prosím, aby tak učinili. 

Později se to může negativně projevit na Vašem vysvědčení.   

 

Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 11. 5. 2020 do 24. 5. 2020  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

 Vedení elektrického proudu (učebnice str. 50-59) 

o Co už víme o vedení elektrického proudu (pevné látky) 

o Vedení elektrického proudu v kapalinách 

o Vedení elektrického proudu v plynech 

Úkoly: 

 Napište si poznámky (kontrola viz můj profil). 

 Otázky a úkoly (viz můj profil nebo učebnice). 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
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DĚJEPIS 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 11.5.-24.5. 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Zadání naleznete na mém profilu 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/schanilcova-

michaela 

Všechny vás co nejsrdečněji zdravím a připomínám, abyste pokud možno plnili 

zadané úkoly ze všech předmětů. Ze všech stran sice slyšíte, že se nemá toto 

pololetí propadnout, že je práce dobrovolná, že už se možná do školy nepodíváte 

atd. Všichni ale budete chtít vysvědčení a vaše činnost či nečinnost během 

samostudia se projeví i ve výsledné známce na vysvědčení. Mám zprávy od 

vyučujících, že u nich mají někteří z vás resty, tak to prosím doplňte. I já od 

některých z vás nemám zatím nic. 

Schánilcová 
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