
MATEMATIKA 

Třída: 9. A 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 

Email: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

Podklady k samostudiu: 

OPAKOVÁNÍ 

Učebnice algebra: 6/B 1 – 5 a 133/1 - 7 

Tato cvičení vypracujte do školního sešitu a výsledky si samostatně zkontrolujte na 

konci učebnice str. 142 a 153. 

Úkol č. 7  

Následující úkoly vypracujte do pracovního sešitu č.1 a výsledky (napsané ručně do 

mailu ve tvaru: (např.: 7/A3 – výsledek i s jednotkami) mi pošlete na: 

Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

do 7.6. 2020 

do předmětu napište: M9 - č.7 – vaše jméno a příjmení 

 

Pracovní sešit č.1,  7/A3 – A6  

 

Žáci, kteří budou dělat přijímací zkoušky z matematiky, vypracují zadanou práci a zkušební 

testy podle zadání, která obdrželi na hodinách ve škole. To je pro ně úkol č. 7 a nahrazuje výše 

zadané opakování. 

Všechny vás moc pozdravuji 😊 

Jitka Bromová 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Nikola Bečková 

Období: 25.5.-7.6. 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

 

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

mailto:Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz
mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola


 

NĚMECKÝ JAZYK 

ČESKÝ JAZYK 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Nikola Bečková 

Období: 25.5.-7.6. 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

 

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

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Marie Tesařová 

Období: 25.5.-7.6. 

Email: Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz 

 

Zasílejte pouze vyplněné opakovací testy. 

Hallo Jungen und Mädchen! 

Ich bin wieder da mit neuen Aufgaben. 

1. Zopakujte si všechna slovíčka v PS 45 a mluvnici v PS 42. Znovu si projděte cvičení 4. lekce, zvláště 

ta obtížnější. Pak vypracujte opakovací test v PS 43–44 a pošlete mi ho. 

2. Zopakujte si 1. sloupec slovíček v PS62 a předložky se 3. pádem ve školním sešitě + rámečky 

v učebnici str. 53 a 55 a procvičte si ústně v učebnici 54/3 a 55/5, 6 a písemně v PS 55/4 + 56/6, 7. 

Pozor na plurál: aus den Niederlanden aus den USA!  

3. Naučte se 2. sloupec slovíček v PS 62 a procvičujte podle rámečku v učebnici str. 56/7 + 57/9, 10 

ústně, potom v PS 57/9 + 58/11, 12 písemně. 

4. Zopakujte si způsobová slovesa v PS uprostřed str. 3, 4 naučte se časovat wollen a procvičte v PS 

58/13. 

5. Souvětí souřadné se spojkou deshalb (proto, z toho důvodu) 

Ich will mit dem Zug fahren, deshalb muss ich eine Fahrkarte kaufen. 

Po spojce deshalb musí být nejprve sloveso v určitém tvaru, potom podmět!  

Procvičte v PS 58/14 písemně. 

6. V následujícím týdnu si zopakujte slovíčka v PS 62 a mluvnici str. 59, pak vypracujte opakovací test 

PS 60–61 a pošlete mi ho. 

7. Zopakujte si préteritum sein, haben – PS 50 tabulka + cv. 13 
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8. Nová látka  - zapište si do školního sešitu a průběžně řešte úkoly. 

Perfektum je složený minulý čas, který se používá především v rozhovorech, v běžné ústní 

komunikaci.  

Skládá se z pomocného slovesa (většinou haben) a z příčestí minulého, které je ve všech osobách 

stejné, stojí na konci věty a tvoří se jinak u sloves pravidelných, jinak u sloves nepravidelných. 

Musíme si ho pamatovat. 

 

Perfektum pravidelných (slabých) sloves 

a) haben + ge_____t 

haben gemacht + z učebnice str. 68 si opište celé časování a tvořte perfekta ve 3. os. j. č. od 

následujících sloves podle vzoru: er hat gespielt 

fragen, kochen, kaufen, malen, lernen, legen, hören, setzen, stellen, lachen, weinen, turnen, 

wohnen, schmecken 

! Pozor na slovesa s kořenem na –d-, -t-, -n- 

haben + ge____et 

er hat gebadet 

Obdobně tvořte 3. os. j. č. od sloves: arbeiten, antworten, rechnen, regnen (es___), zeichen. 

b) Slovesa s odlučitelnými předponami (an-, auf-, ein-, mit-, zu-, vor- apod.) 

haben eingekauft 

+ PS str. 5 časování – ich habe aufgeräumt 

Obdobně: er hat aufgemacht (otevřel), er hat zugemacht (zavřel), er hat aufgepasst (dával 

pozor), er hat zugehört (naslouchal, poslouchal) 

Snažte si zapamatovat uvedená perfekta a tvořte věty podle vzoru – PS 73/7ab. Příčestí je 

poslední! 

Ich wünsche euch viel Glück und Erfolg bei den Aufprüfungen.  

Eure  Deutschlehrerin 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Třída: 9.ACD 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 25.5. – 14.6. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

 

1) Watch the video Learn English with the Big Ben Theory using the following link. / 

Podívejte se na video Learn English with the Big Ben Theory z odkazu níže. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm_VZfo9fxA 
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2) Choose any three  expressions from the video and write sentences using them, the 

sentences should be in different tenses. / Vyberte z videa jakékoli tři spojení a vytvořte 

tři věty s vybranými výrazy. Vytvořte každou větu v jiném čase. 

 

3) Write your opinion in the video (Did you like it / enjoy it? Why yes / Why not?) / 

Napište vlastní názor na video (Líbilo se. Proč? / Nelíbilo se. Proč ne?) 

 

 

4) Do you watch any English series with or without subtitles? If yes, which ones? / 

Díváte se na nějaké anglické seriály v původním znění / s titulky? 

 

5)  Gerund and infinitives – revision. / Opakování použití gerundia a infinitivu. 

 

 

 



 

Zdroj: Busyteacher.org 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Třída: 9.AB (skupina 3Aj9)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

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

na oddíl 6D. 

 Zapište si do slovníčků slovní zásobu 6D – Kids. 

 V učebnici na straně 74 si přečtěte a přeložte pokračování příběhu s názvem Decision time. Jak 

to celé dopadlo? Dozvíte se na mém profilu. Vypracujte cvičení 1 v pracovním sešitu na straně 

60. 

 Do školního sešitu si přepište výrazy z učebnice na straně 75 – cvičení 4. 

 V učebnici na straně 75 si projděte cvičení 5 – jak vyjádřit náš záměr. Na základě těchto 

informací vypracujte cvičení 6 do školních sešitů. Cvičení vyfoťte nebo přepište a pošlete mi ho 

na mou e-mailovou adresu. 

 Vypracujte cvičení v pracovním sešitu na stranách 60 a 61. 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


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 závěr příběhu THE KIDS 

a správné odpovědi na cvičení v pracovním sešitu. Naleznete tam i 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. 

 

DĚJEPIS 

Třída: 9.AB 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 25.5.-7.6. 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Ahoj mládeži, 

Zadání naleznete na mém profilu (zase je to dlouhé jako 2 týdny 😊). Znáte mě! 

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

 

Předmět : Zeměpis 

Vyučující:  Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Učivo pro období od 25. 5. do 7. 6. 2020 

 

Zápis do sešitu: 

 

Vysočina a Jihomoravský kraj 

 

oblast jihovýchod – 1,6 milionu obyvatel 
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povrch: Českomoravská vrchovina, Boskovická brázda, Brněnská (Drahanská)  

               vrchovina, Vyškovská brána, Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval 

zemědělství: a) Vysočina – brambory, len, oves, žito, řepka,  

                                                 chov – prasata skotu 

                        b) Jižní Morava – pšenice, kukuřice, cukrová řepa, vinná réva,  

                                                        ovoce, zelenina 

                                                       chov – drůbež, prasata 

 

průmysl: těžební – ropa, zemní plyn, lignit 

                 energetický – Dukovany – jaderná elektrárna 

                                          Dalešice, Vranov – vodní elektrárny 

                                          Hodonín – tepelná elektrárna 

                 strojírenský – Zetor Brno, Adamov 

                 chemický – Brno – farmacie, Břeclav – gumárny 

                 keramický – Znojmo 

                 nábytkářský – Rousínov, Koryčany 

                 potravinářský – škrobárny, masokombináty, mrazírny, konzervárny 

 

cestovní ruch: Telč, Moravský kras, Valticko-lednický areál 



 

města: Vysočina – Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč 

              Jihomoravský – Brno, Blansko, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo 

 

Zlínský a Olomoucký kraj 

 

oblast: Střední Morava – 1.2 milionu obyvatel 

povrch: Hornomoravský úval, Moravská brána,   

              pohoří – Javorníky, Hrubý a Nízký Jeseník, Bílé Karpaty 

zemědělství: a) Hornomoravský úval = Haná 

                             pšenice, cukrová řepa, sladovnický ječmen, chmel 

                         b) Valašsko a Jeseníky 

                               len, řepka olejka, pícniny, pastevectví – ovce, skot 

 

průmysl: energetický – Jeseníky – větrné elektrárny 

                 strojírenský – Zlín, Přerov 

                  chemický – Chropyně a Napajedla – plasty 

                                       Otrokovice a Zlín – gumárny 



                                        Zubří – výroba surové gumy 

                  stavebních hmot – Hranice na Moravě – cement 

                  obuvnický- Zlín (Baťa) 

                  textilní – Prostějov 

                  hudební nástroje – Krnov – varhany 

                  potravinářský – cukrovary - Haná, mlékárny – Olma Olomouc 

 

cestovní ruch: lázně Luhačovice, Valašský skanzen Rožnov pod Radhoštěm 

                          Květná zahrada – Kroměříž 

 

města: a) Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník 

              b) Zlín, Vsetín Kroměříž, Uherské Hradiště 

 

Vše si vyhledejte v atlasu a podívejte se na obrázky v učebnici strana 93 – 102. 

Tentokrát Vám žádné otázky nedám. Někteří z Vás dělají přijímací zkoušky, 

takže máte jiné starosti. 

 

 

 

 

 



FYZIKA 

Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 25. 5. 2020 do 7. 6. 2020  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

 Vedení elektrického proudu v polovodičích (učebnice 
stránka 60-66) 
o Jak lze změnit odpor polovodičů 
o Polovodiče typu N a P 

Úkoly: 

 Napište si poznámky (kontrola viz můj profil). 

 Otázky a úkoly (viz můj profil nebo učebnice). 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

CHEMIE 

Třída: 9. AB 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 25.5. 2020 do 7.6. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

Chemie slouží i ohrožuje: 

Žijeme v době, kdy stále více využíváme produkty chemické výroby. Můžeme mluvit, že 

žijeme v době chemické. Bez produktů chemické výroby se neobejdeme. Ale zároveň stále 
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více ovlivňujeme životní prostředí. Dnes se zaměříme na produkty chemického průmyslu, bez 

nichž se neobejdeme. 

Strana 71-75 

LÉČIVA - co je to za látky k čemu slouží a jak se dělí. Zvláštní pozornost věnujte drogám 

str.76. 

PESTICIDY - co je to za látky k čemu slouží a jak se dělí. 

DETERGENTY (tenzidy) - jaký mají význam a k čemu louží a výroba mýdla. 

Doporučené video: 

Černý trh s léky. 

https://www.youtube.com/watch?v=gax8wxRQ_n0 

 

PŘÍRODOPIS 

Třída: 9. A 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Eva Sládková 

Období: 25.5.-7.6. 

Email: Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz  

 

OPAKOVÁNÍ:  

1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 

2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 

3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 

4. Kdy vznikla Země? 

5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 
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6. Uveď český název: 

a) litosféra 

b) hydrosféra 

c) pedosféra 

7. Charakterizuj zemskou kůru (kde je, děli se, hloubka, čím je tvořena) 

8. Uveď 2 způsoby vzniku minerálů a ke každému uveď 2 příklady minerálů, které takto 

vznikají. 

9. Čím se zabývá PETROLOGIE? 

10. Co zkoumá GEOLOGIE? 

11. Jaké úkoly plní ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA? 

12. Kdy vznikl Vesmír? 

13. Co zajišťuje, že atmosféra a vše ostatní na Zemi neunikne do vesmíru? 

Vypracujte prezentaci v programu PowerPoint na téma Ekologie a ochrana životního prostředí. Měly 

by tam být všechny důležité pojmy. Využijte učebnici či internet. (Snažte se být struční, ale na nic 

důležitého nezapomeňte, použijte i nějaké obrázky). 

Někteří mi zatím neposlali některé zadané úkoly. Takže prosím, aby tak učinili. Později se to může 

negativně projevit na Vašem vysvědčení.  


