
Ahoj! 

Zdravím Vás všechny při pondělku, při zadávání nových úkolů v rámci samostudia. I když ve škole 

probíhají přípravné kurzy na přijímací zkoušky a většina z vás se jich zúčastňuje, stále probíhá 

distanční výuka. Nejen pro ty co do školy mají vstup zakázaný, ale i pro ty, kteří zpracovávají úkoly 

v rámci přípravy. Od 11.března, jste vzali přípravu na budoucnost do vlastních rukou. Je jen na Vás, 

jak se připravíte.                                                       

      Třídní učitel (šéf) Petr Rošický 

 

Předmět: Matematika 
Třída : 9.B 
Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 

Období: 25.5. –  7.6.2020 

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz  

 

Vzorce těles 

Na straně 158 v PS máte vypracované vzorečky. Zopakujte si. Následně vypracujte úlohy v PS 

str. 163 cvičení A15, A18, str 164 A19. Vždy si proveďte náčrtek a zapište, co víte ze zadání a 

napište odpovídající vzorec. 

 

Poměr 

V minulém zadání jste si měli zopakovat poměr. Nyní si jej ještě procvičte na úlohách 

z učebnice algebry str. 6 cv 2, 3 a 4. Vypracovat do školního sešitu. V PS vypracovat úlohu a9 

ze strany 170. Popř. zasílám odkaz na zopakování. 
http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=36 

 

Osová a středová souměrnost 

Nejdříve si zopakujte obě zobrazení na následujících odkazech a videích. 

Osová souměrnost 
https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE 

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=29 

Středová souměrnost 

https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo 

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=28 

 

Následně sestrojte obě úlohy v PS str. 171. 

 

Opět všechny úlohy v PS i ŠS vyfoť a pošli emailem. V případě nejasností napiš. 
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Třída: 9.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

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

Email pro odeslání prací: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

 

Ahoj všem, 

má zadání jsou dostupná na webu: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 

 

 

 

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. 

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. 
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Třída: 9.B 
Předmět: Anglický jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání platí pro období: 25.5. – 8.6..2020 
Email  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
  
Pošli uložené úkoly emailem, blíží se konečné hodnocení, hodnocení ovlivní i 
zasílání úkolů. Pokud budeš potřebovat radu, kontaktuj mě, společně úkol vyřešíme 
  
Opakování a procvičování gramatiky a slovní zásoby Unit 4/C,D, Reading 5  
  
Na začátku procvičování angličtiny se podívej: youtube: 10 nejčastějších použití 
předpřítomného času, Past Simple Tense – Song, Irregular Verbs/ Learn Verbs in 
One Song 
  
Dokončení úkolů z minulého období-zaslat ke kontrole – překlad článku, cvičení v 
prac sešitě 
Překlad textu – učebnice str. 86 Human is .., zapsat slovní zásobu PS str. 85 
Reading/5 
  
  
  
Třída: 9.B 
Předmět: Německý jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání platí pro období: 25.5. – 8.6..2020 
Email  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
  
Pošli uložené úkoly emailem – viz Aj 
  
Dokončení úkolů z minulého období-zaslat ke kontrole – překlad článku, cvičení v 
prac sešitě 
Pro zajímavost – opiš slovní zásobu –PS  lidské tělo str.53 – levý sloupec  
Napiš o sobě – viz minulé zadání 
  
  

Zadání domácí práce – 25. 5. 2020 do 7. 6. 2020 

NJ 9. AB Tesařová 

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 

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 

 

 



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 

 

 

 

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. 
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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. 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 

 

 

 

Třída: 9. B 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

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

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

Geologické období 

Učebnice str. 56 – 63. Zapište si jednotlivé geologické éry (prahory, starohory, prvohory, druhohory, 

třetihory a čtvrtohory). Věnuj pozornost období jeho délce. Vlivu horotvorných dějů na utváření 

zemského povrchu. Důležité hledisko je i rozvoj rostlinné a živočišné složky přírody. Proto některé éry 

dostaly název podle rozvoje významných druhů (éra plazů, savců, člověka). 



Třída: 9.B  

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

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

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Minule jste si měli v učebnici přečíst kapitoly Pardubický kraj a kraj Vysočina. V tomto období máte 

následující úkoly: 

 Zapište si do sešitu poznámky – R LIBERECKÝ KRAJ a S KRÁLOVEHRADECKÝ 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 PARDUBICKÝ KRAJ, 

o KRAJ VYSOČINA, 

o JIHOMORAVSKÝ KRAJ. 

Ostatní mi zatím ročníkovou práci neposílají. 

 Přečtěte si v učebnici kapitoly 25 (Jihomoravský kraj), 26 (Zlínský kraj), 27 (Olomoucký kraj) a 

28 (Moravskoslezský kraj). 

 

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