
Předmět:  Matematika 

Třída: 9.B  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 

Období: 11.5. – 24.5.2020 

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz  

 

V minulé části jste si zopakovali vzorečky pro výpočet objemu a povrchu těles, které jsme doposud 

naučili viz str. 158 v PS. 

 

Vypracujte si stranu 160 v PS. 

Malá rada:  

A5 – Pouze dosazení do vzorečků. 

A6 – Udělejte si náčrtek a najděte si vzorec z fyziky pro výpočet hmotnosti, když víte hustotu. Budete 

dále potřebovat objem dřevěné desky, který není problém pomocí vzorečku vypočítat. 

A7 – Jedná se o pravidelný trojboký hranol. Udělejte si náčrtek a určete si, jakého tvaru bude 

podstava. Vypište si vzorečky pro výpočet objemu hranolu a obsah pouze pláště ne sítě. 

 

Do školního sešitu si vypracujte následující úlohy: 

1. Vypočítejte objem krychle, jestliže se její povrch rovná 1734 cm2, součet délek všech jejích 

hran rovná 54 dm. 

2. Plášť pravidelného čtyřbokého hranolu s podstavou čtverce má obsah 150 dm2. Výška 

hranolu je 75 cm. Vypočítejte objem hranolu v litrech. 

 

Pro zopakování zasílám odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPBK5XoNcCQ 

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=49 

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=43 

https://www.vypocitejto.cz/objem-povrch/hranol/ 

 

Další část opakovaní je poměr, úměra, trojčlenka. 

PS str. 168 vypracujte cvičení A1, A2, A3 

PS str. 169 vypracujte cvičení A5, A7, A8 

 

Malá nápověda (pouze opakování) 

Základní tvar poměru neobsahuje smíšená čísla, zlomky ani desetinná čísla. Základní 

tvar poměru nelze dál krátit. Poměr můžete libovolně zkracovat i rozšiřovat, ale vždy 

stejnou hodnotou. 
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Pokud si trojčlenku ani poměr nepamatujete, najdete vše ve starších PS ze 7. ročníku. 

Popřípadě zasílám pro zopakování odkaz, kde naleznete poměr i trojčlenku: 

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=36 

 

Všechny vypracované úlohy nafoť a pošli emailem. V případě nejasnosti napiš. 
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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. 

 

Třída: 9.B 
Předmět: Anglický  jazyk 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Zadání platí: 11.5-24.5 2020 
Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
Procvičování učiva a slovní zásoby – Unit 4/C,D  
  
1. Procvičování – pracovní sešit str.38/1,2,3 zde napiš přídavná jména opačná 
2. Překlad článku učebnice str. 53 – do textu doplň slova, která jsou v rámu obrazu 
3. Napiš 10 vět o nějakém hrdinovi – Who are your hero ? Why do you admire him or 
her? 
  
  
Pro kontrolu pošli cvičení e-mailem 
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Třída: 9.B 
Předmět: Německý jazyk 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Zadání platí: 11.5-24.5 2020 
Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
Sloveso können – umět, moci  
Časování slovesa können  je v učebnici na straně 38 - Grammatik – opiš si i s příklady 
do školního sešitu. 
1. Procvičování- pracovní sešit str. 39/8a,b 
  
2. Překlad – učebnice str. 38/6a, pracovní sešit str.40/9 přelož písemně otázku a 
odpověz– souvisí se cvičením 38/6a 
  
3.Napiš 10 vět osobě, své rodině, bydlení a svých zálibách.. 
  
  
 
Pro kontrolu pošli cvičení e-mailem 

Zadání domácí práce – 11. 5. 2020 do 25. 5. 2020 

NJ 9. AB 

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. 

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.B  

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

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

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Minule jste si měli v učebnici přečíst kapitoly Liberecký a Královehradecký kraj. V tomto období 

máte následující úkoly: 

 Zapište si do sešitu poznámky – P KARLOVARSKÝ KRAJ a Q ÚSTECKÝ KRAJ.  

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

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

 Odevzdejte mi vaši ročníkovou práci na téma: 

o LIBERECKÝ KRAJ, 

o KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ. 

Ostatní mi zatím ročníkovou práci neposílají. 

 Přečtěte si v učebnici kapitoly 23 (Pardubický kraj) a 24 (kraj Vysočina). 

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

 

Třída: 9. B 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 14. 4. 2020 do 30. 4. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

Dějiny Země. 

Dnes se budeme věnovat vzniku života na planetě Země a vývoji života. Připomeňte si 

Evoluční teorii vzniku a vývoji života. Poznamenejte si osobnost Charlese Darwina a jeho 

teorii. 

Zde je odkaz na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg&index=5&list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJjUDN

QNw056PeaEI 

https://www.youtube.com/watch?v=c5EtKzRJyzo 
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DĚJEPIS  

Třída: 9.AB 

Předmět: Dějepis 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 11.5.-24.5. 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Tentokrát se budeme věnovat 60.-80. létům v Československu. Přečtěte si text v učebnici na 

stranách 120-127 a text, který najdete na mém profilu, si opište do sešitu. V textu je i odkaz na 

video k srpnu 1968. Na YouTube jsou i pěkná videa s názvem Rudí prezidenti, které vykreslují 

komunistické československé prezidenty a každý díl se věnuje jednomu z nich.  

Zde je odkaz na video z budovatelského filmu, kde se na závěr rozorají meze a tím zmizí hranice 

mezi poli, které „bránily“ kolektivnímu zemědělství. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-cr234ajx8 

můj profil: 

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

Odpovězte v učebnici na otázky 121/1,2,3 123/2,4, 125/2,3,4 127/1 a ty pošlete mailem (hlavně 

ti, co se ještě ani jednou neozvali). 
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