
Připomínám, že úkoly distanční výuky jsou pro všechny! 
Nejen pro vás, kteří se neúčastníte kurzů k přijímacím zkouškám, ale i pro vás, 

kteří na ně docházíte!!!!!  

 

Český jazyk – 9.C 
Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Vršecká 

Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 2020 
email: Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 
 

Předpokládám, že máte vypracované všechny testy v publikaci od Didaktisu. Pokud čemukoli 

z těchto textů nerozumíte, dejte mi vědět, pokusím se vám to vysvětlit.  

Pošlete mi vaše čtenářské deníky.  

Mluvnice:  

Všechna vypracovaná cvičení nafoťte a zašlete postupně na výše uvedenou adresu, po 

domluvě na fb 

Opakování pravopisu 

Učebnice str. 95/96 – vypracujte si zápis do školního sešitu Psaní vlastních jmen 

Učebnice str. 96 – cv. 2, str. 97 cv. 3 – přepiš do školního sešitu, str. 97 cv. 4 přepiš do 

školního sešitu 

Literatura – zapište si do sešitů nebo vytiskněte a nalepte: 

Literární avangarda - odmítání sociální nespravedlnosti 

• „nové vidění“, odmítání impresionismu… 

• příklon k radikálním politickým hnutím 

(ať levicovým, či pravicovým) 

• spiritualismus, jazz, erotika, exotika 

• kubismus, dadaismus, surrealismus 

• proletářské umění a poetismus 

 

mailto:Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz


Umělecké skupiny 

• Osma 

• Devětsil 

• Skupina surrealistů 

• Skupina 42 

• Řada skupin, přesto zároveň kladen velký důraz na individualitu 

Osvobozené divadlo 

• u jeho vzniku stojí Jiří Frejka 

• oficiálně hráli od února 1926 

 

Vest pocket revue 

• první z her Osvobozeného divadla, kterou napsali Jiří Voskovec a Jan Werich 

• premiéra měla být zároveň derniéra, nakonec měla 208 repríz 

• počátek forbín 

Jiří Voskovec a Jan Werich 

• od r. 1926 vstoupili do Osvobozeného divadla 

• nejprve převažuje hravost a improvizace 

• vliv poetismu 

• postupně stále angažovanější – sociálně, antifašisticky 

• za druhé republiky spolu s J. Ježkem volili emigraci 

Jaroslav Ježek 

• špatně viděl, byl 

nedoslýchavý – přesto vynikajícím hudebníkem 

• na „zkušené“ v Paříži, hrál po hospodách a kabaretech a objevil jazz 

• od r. 1934 členem Skupiny surrealistů v ČSR 



• nejužší spolupráce s Voskovcem a Werichem (společně od ledna 1939 v exilu, tam v 

pouhých 35 letech zemřel…) 

Emil František Burian (1904–1959) 

• básník, publicista, zpěvák, herec, hudebník, hudební skladatel, dramaturg, dramatik, režisér 

• po rozepřích s K. Teigem odešel z Osvobozeného divadla  

• vliv dadaismu, futurismu, poetismu 

• 1941 zatčen, v několika koncentr. táborech 

• po válce součástí kom. nomenklatury, obnovil činnost svého divadla 

Děvětsil (1920–1930) 

• Svaz moderní kultury Devětsil 

• moderní i módní 

• literáti, herci, výtvarníci, hudebníci 

• staví se proti „staré“ literatuře, od nynějška jdou s dělnictvem, tzv. proletářské umění 

• snaha o přiblížení umění VŠEM 

• r. 1929 neshody kvůli odlišným postojům k novému směřování KSČ, někteří členové 

vyloučeni, jiní odešli sami 

Jiří Wolker (1900–1924) 

• protože zemřel tak mladý, uplatnil se pouze jako básník tzv. proletářské poezie 

 

Josef Čapek (1887–1945) 

• malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, spisovatel, novinář 

• kubismus, naivismus, smysl pro humor 

• od 30. let varoval před nacismem 

• hned na začátku války zatčen: Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, BergenBelse 

Vítězslav Nezval (1900–1958) 

• veselý i melancholický 



• mistr obraznost 

• r. 1922 vstoupil do Devětsilu, v jeho rámci založil poetismus 

• od r. 1924 členem KSČ 

• po válce aktivní v KSČ, píše budovatelské verše, oslavuje Stalina 

• mnoha přátelům a kolegům prý pomohl od hrozícího lágru (Deml, Seifert, Teige, B. Fučík…) 

 

Konstantin Biebl (1898–1951) 

• přátelil se s Wolkerem 

• cestoval do exotických zemí (Jáva, Cejlon, Sumatra) 

• členem Skupiny surrealistů 

• spáchal sebevraždu (společenská deziluze a nemoc) 

 

Jaroslav Seifert (1901–1986) 

• básník, novinář, překladatel 

• členem Devětsilu, ovlivněn poetismem, pak šel spíše vlastní cestou 

• od r. 1921 členem KSČ, r. 1929 Gottwaldem vyloučen (spolu s dalšími) 

• odvážně vystoupil r. 1956, 1968, stal se jedním z prvních signatářů Charty 77 

• jediný český signatář Nobelovy ceny za literaturu 

Sloh učebnice str. 136 – 137 – Diskuse – udělejte si zápis do slohového sešitu 

 

Matematika – 9.C 
Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill 

Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 2020 
Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

 

Veškeré podklady k práci : https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav 
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Fyzika – 9. ročník 
Mgr. Lukáš Filip – lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 
Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 2020 

Keplerovy zákony  

- popisují pohyb planet kolem Slunce. Lze je použít i na pohyb Měsíce či umělé družice kolem Země.  

1. Keplerův zákon 

„Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je 
Slunce.“ 

 

Význam 1. Keplerova zákona 

Tento zákon popisuje tvar trajektorií planet pohybujících se v 
gravitačním poli Slunce. Planety se periodicky vzdalují a 

přibližují ke Slunci. 

Bod v němž je planeta nejblíže Slunci, se nazývá přísluní a bod v 

němž je planeta nejdále od Slunce, se nazývá odsluní. 

 

2. Keplerův zákon 

„Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety 

a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké.“ 

Průvodič je spojnice planety a Slunce. Velikost průvodiče se 
při pohybu planety kolem Slunce neustále mění. Průvodič však 

vždy za stejnou dobu opíše plochu se stejným obsahem.  

Planety se v přísluní pohybují nejrychleji, v odsluní zase nejpomaleji. 

3. Keplerův zákon 

„Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich hlavních 

poloos.“ 

Pokud oběžné doby dvou planet označíme T1 a T2 a délky jejich hlavních poloos označíme a1, a2, pak 

lze tento zákon vyjádřit ve tvaru: 

 

Význam 3. Keplerova zákona 

Planety blízko Slunce jej oběhnou za kratší čas než planety vzdálené.  
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Anglický jazyk – 9.ročník 2.skupina 

Jméno vyučujícího : Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 2020 
Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 
 

Student’s book – p.76 – READ.  Send me your own text – What is a typical weekend like for families 

in Czech republic? Write 2 parts – 1/min.10 sentences about pre-corona weekends 

                                                             2/min.5 sentences about nowadays weekends 

I wish you a lot of weekends of your dreams!  D.Šmídová 

 

Anglický jazyk – 9.ročník 3.skupina 
Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková 

Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 2020 
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 

 

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. 
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Zdroj: Busyteacher.org 

 

 

 

 

 

 
 



Chemie – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 2020 
Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

Pokyny 
Zdravím, 

níže naleznete seznam dalších látek k nastudování a orientační termíny, do kdy byste měli látku 

zvládnout.  

 

V úterý 26. 5. zveřejním na webu školy i třídních emailech nový soubor otázek k předešlému 

samostudiu. Otázky naleznete také na odkaze: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je úterý: 2. 6. 2020. Otázky zašlu taktéž na Teams  

 

Tradičně připomínám: Neučte se vše podrobně nazpaměť! Snažte se vše soustředěně prostudovat a 

zapamatovat si některé informace. To bohatě stačí ;-)  

 

 

Ostatní pokyny jsou stejné jako v předchozích blocích 

 

Látky k nastudování 
 Orientační termín do 31. 5. 

o látka 35 Stavební materiály  
o cca ½ látky 36 Mýdla, tenzidy, detergenty  

 Orientační termín do 7. 6. 
o zbytek látky 36 Mýdla, tenzidy, detergenty 
o látka 37 Polutanty 
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35. Stavební materiály 

Vápno 
 Využívá se jako pojivo ve stavebnictví  

 Výroba páleného vápna 
o = zahřívání vápence 
o Rovnice pálení vápence: CaCO3  CaO + CO2 

 CaO = pálené vápno 

 Výroba hašeného vápna 
o Vyrábí smícháním páleného vápna s vodou = hašení vápna.  
o Při reakci se uvolňuje teplo = exotermická reakce 
o Rovnice hašení vápna: CaO + H2O  Ca(OH)2 

 Ca(OH)2 = hašené vápno 

 Tvrdnutí malty 
o Malta = směs několika složek 

 Vápenná malta = hašené vápno + voda + písek 
 Vápenno-cementová malta = hašené vápno + voda + cement + písek 

o Dochází k pohlcování oxidu uhličitého z ovzduší hašeným vápnem za vzniku 
uhličitanu vápenatého (vápence – pevná látka) a vody 

o Rovnice tvrdnut malty: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 
 

Vápenec 

http://www.edb.cz/grmat/nabidky/22501x2.jpg 

 

Pálené vápno 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_vápenatý#/media/File:Oxid_v%C3%A1penat%C3%BD.PNG 

 

Hašené vápno 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcium_hydroxide.jpg 

Sádra 
 Sádra = hemihydrát síranu vápenatého = CaSO4 * ½ H2O 

 Vyrábí se pálením nerostu sádrovec za vysoké teploty  
o  Vzorec sádrovce: CaSO4

  .  2H2O   

 V současné době se sádra vyrábí především z tzv. energosádrovce. 
o Ten vzniká v odsiřovacích zařízeních tepelných elektráren 

 Tuhnutí sádry 
o Sádra (hemihydrát) se po smísení s vodou opět mění na pevný sádrovec (dihydrát) 

 Využití sádry    
o odlévání soch a ozdob  
o součást omítkových směsí 
o sádrokarton  
o zdravotnictví jako sádra nebo dlaha při zlomeninách či naraženinách  

http://www.edb.cz/grmat/nabidky/22501x2.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_vápenatý#/media/File:Oxid_v%C3%A1penat%C3%BD.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcium_hydroxide.jpg


 

sádrovec 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gips_3_Maroko.jpg 

 

sádra 

http://www.mujplan.cz/data/images/new_middle/procedures/1658/Rozmichani-sadry-0_31.jpg 

Cement 
 práškové pojivo - po smíchání s vodou tuhne a tvrdne 

 Výroba: pálení vápence s jílem nebo pískem + další příměsi vysokých teplot  

 Přesné složení cementu je tajemstvím výrobců 

 Při smíchání cementu, písku a vody získáme BETON 

 Pro zvýšení pevnosti se do betonu přidávají ocelové pruty (armatura). 
o  velmi odolný a pevný železobeton (užití: stavby mostů, pilířů, panelů na panelové 

domy, …) 
o Železobeton = kompozitní materiál 

 Kompozitní materiály jsou složené z několika složek  lepší výsledné 
vlastnosti 

 Popílek (odpad tepelné elektrárny) + cement + vápno = pórobeton 
o Porézní a lehčí než beton  výroba tvárnic a panelů 

 

Cement 

https://img.stavebni-vzdelani.cz/2014/03/smesny-cement-1024x768.jpg  

 

beton 

http://greenbuildingelements.com/wp-content/uploads/2011/07/cement.jpg 

 

pórobeton 

http://media.dumazahrada.cz/photos/2014/12/02/52385-ytong-porobeton.jpg 

 

armatura 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/EpoxyTreatedReinforcement.jpg/80

0px-EpoxyTreatedReinforcement.jpg 

kompozitní materiál - železobeton 

http://www.am.all.biz/img/am/catalog/430.jpeg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gips_3_Maroko.jpg
http://www.mujplan.cz/data/images/new_middle/procedures/1658/Rozmichani-sadry-0_31.jpg
https://img.stavebni-vzdelani.cz/2014/03/smesny-cement-1024x768.jpg
http://greenbuildingelements.com/wp-content/uploads/2011/07/cement.jpg
http://media.dumazahrada.cz/photos/2014/12/02/52385-ytong-porobeton.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/EpoxyTreatedReinforcement.jpg/800px-EpoxyTreatedReinforcement.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/EpoxyTreatedReinforcement.jpg/800px-EpoxyTreatedReinforcement.jpg
http://www.am.all.biz/img/am/catalog/430.jpeg


1) 36. Mýdla, tenzidy, detergenty 
 Z chemického hlediska jsou mýdla směsí sodných a draselných solí vyšších mastných kyselin a 

dalších příměsí 

 Výroba mýdla  
o Živočišné tuky se vaří s hydroxidem sodným  vzniká tzv. mýdlový klih  mýdlový 

klih se vysoluje  vzniká mýdlo  to se dále čistí, suší a obohacuje o různé příměsi 
(parfémy, barviva, …) 

o Vedlejším produktem výroby mýdla je glycerol 
 

 Princip čistících účinků mýdla 
o Mýdlo snižuje povrchové napětí vody  voda může smáčet nečistotu 

 Vlastnosti mýdel 
o Detergenty a tenzidy 
o V tvrdé vodě se srážejí a klesá jejich čistící schopnost 
o mají slabě zásadité pH  
o Skupenství 

 Sodná mýdla – tuhá 
 Draselná mýdla  – mazlavá   

 Tenzidy 
o = souhrnné označení pro látky, které snižují povrchové napětí vody 
o Tenzidy jsou obsaženy v: mýdlech, pracích prostředcích, šamponech, … 

 

 Detergenty 
o = souhrnné označení pro čistící prostředky 
o Detergenty uvolňované do životního prostředí jej poškozují 

 Rozrušují membrány buněk živočichů  
 Vytváří na povrchu vody tenkou vrstvičku bránící rozpouštění kyslíku ve vodě  
 Detergenty obsahující fosfor způsobují přemnožení sinic  vodní květ 

 

Molekula mýdla 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Molekula_mýdla.PNG 

 

Princip čistících účinků mýdla 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGG9bnwZ19oSw99u9FtbbF0TQRUSWL555PrkJOM_QStM9XvsTzNg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Mydlo_micela-tuk.png 

 

37. Polutanty 
 = označení pro znečišťující látky (plynné, kapalné i pevné) 

o Lidského původu = látky vyrobené člověkem nebo látky vznikající při průmyslové výrobě.  

o Přírodního původu = látky přirozeně vznikající v přírodě  

 Uvolňují se do životního prostředí a způsobují jeho kontaminaci 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Molekula_mýdla.PNG
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGG9bnwZ19oSw99u9FtbbF0TQRUSWL555PrkJOM_QStM9XvsTzNg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Mydlo_micela-tuk.png


 Působí negativně na živé organismy 

 Pro polutanty existují limity, které stanovují jejich maximální povolené množství  

 

Výskyt polutantů  

 v atmosféře:  

 ve vodě:  

 v půdě:  

 v potravinách:  

 

Polutanty v ovzduší 
 Polutanty se do ovzduší dostávají nejčastěji: 

o z průmyslu 

o tepelných elektráren 

o automobilové dopravy  

o lodní doprava 

o … 

 

 Emise X Imise 

 Emise = látky vypouštěné do ovzduší přímo ze zdroje ( 

 Imise = emise, které se již dostala do životního prostředí – do půdy, vody, atmosféry 

 

 Smog 

o = znečištění atmosféry složkami, které se v ní běžně nevyskytují, a které jsou 

škodlivé 

o = směs kouře a mlhy vznikající při inverzi.  

 

Polutanty ve vodě 
 Polutanty se do vody dostávají nejčastěji ze: 

o Zemědělství 

o Skládek odpadů 

o Průmyslu 

o … 

 

Polutanty v půdě 
 Do půdy se dostávají nejčastěji ze: 

o Zemědělství 
o Znečištěné vody 
o Skládek a odpadů 

Polutanty v potravinách 
 Nejčastěji se jedná o zbytky pesticidů, průmyslové chemikálie nebo látky vznikající při úpravě 

a zpracování potravin 
 



Smog 

https://img-aws.ehowcdn.com/877x500p/s3-us-west-

1.amazonaws.com/contentlab.studiod/getty/2dd651dc8ca2458ea0ab6f738fc5f5c5 

https://grist.files.wordpress.com/2014/09/smog.jpg?w=1024&h=576&crop=1  

http://ville.montreal.qc.ca/anous/sites/ville.montreal.qc.ca.anous/files/styles/anous-mtl-

header/public/smog-montreal.jpg?itok=9htoi7ks 

http://www.zocalopublicsquare.org/wp-content/uploads/2015/10/Nichols-smog-la.jpg  

 

Vodní květ, způsobený přemnožením sinic (kvůli přebytku živin ve vodě – ze zemědělství) 

http://www.stranypotapecske.cz/teorie/sinice1.jpg 

http://www.stranypotapecske.cz/teorie/sinice2.jpg 

 

Polutanty 

https://www.marlborough.govt.nz/repository/libraries/id:1w1mps0ir17q9sgxanf9/hierarchy/Standard%20Images%20Reusable/Air_Quality_criterai_pollutants_GCI.jpg  

http://all-about-water-filters.com/wp-content/uploads/2016/12/rsz_adobestock_101333792-1-862x457.jpg 

https://www.indiacelebrating.com/wp-content/uploads/Soil-Pollution.jpg 

http://www.agrilearner.com/wp-content/uploads/2018/09/Punjab-farmers-asked-to-use-pesticides.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno dle: 

Chemie 8 a Chemie 9; Škoda, Doulík; Fraus a 

Základy chemie 2; Beneš, Pumpr, Banýr; Fortuna 

https://img-aws.ehowcdn.com/877x500p/s3-us-west-1.amazonaws.com/contentlab.studiod/getty/2dd651dc8ca2458ea0ab6f738fc5f5c5
https://img-aws.ehowcdn.com/877x500p/s3-us-west-1.amazonaws.com/contentlab.studiod/getty/2dd651dc8ca2458ea0ab6f738fc5f5c5
https://grist.files.wordpress.com/2014/09/smog.jpg?w=1024&h=576&crop=1
http://ville.montreal.qc.ca/anous/sites/ville.montreal.qc.ca.anous/files/styles/anous-mtl-header/public/smog-montreal.jpg?itok=9htoi7ks
http://ville.montreal.qc.ca/anous/sites/ville.montreal.qc.ca.anous/files/styles/anous-mtl-header/public/smog-montreal.jpg?itok=9htoi7ks
http://www.zocalopublicsquare.org/wp-content/uploads/2015/10/Nichols-smog-la.jpg
http://www.stranypotapecske.cz/teorie/sinice1.jpg
http://www.stranypotapecske.cz/teorie/sinice2.jpg
https://www.marlborough.govt.nz/repository/libraries/id:1w1mps0ir17q9sgxanf9/hierarchy/Standard%20Images%20Reusable/Air_Quality_criterai_pollutants_GCI.jpg
http://all-about-water-filters.com/wp-content/uploads/2016/12/rsz_adobestock_101333792-1-862x457.jpg
https://www.indiacelebrating.com/wp-content/uploads/Soil-Pollution.jpg
http://www.agrilearner.com/wp-content/uploads/2018/09/Punjab-farmers-asked-to-use-pesticides.jpg


Přírodopis  – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 2020 
Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  
 

Pokyny 
Zdravím, 

níže naleznete seznam dalších látek k nastudování a orientační termíny, do kdy byste měli látku 

zvládnout.  

 

V úterý 26. 5. zveřejním na webu školy i třídních emailech nový soubor otázek k předešlému 

samostudiu. Otázky naleznete také na odkaze: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je úterý: 2. 6. 2020. Otázky zašlu taktéž na Teams  

 

Tradičně připomínám: Neučte se vše podrobně nazpaměť! Snažte se vše soustředěně prostudovat a 

zapamatovat si některé informace. To bohatě stačí ;-)  

 

 

Ostatní pokyny jsou stejné jako v předchozích blocích 

 

Látky k nastudování 
 Orientační termín do 7. 6. 

o Látka 30 geologická stavba ČR 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan


30. Geologická stavba ČR 
 Geologickou stavbu ČR tvoří dva velké celky 

o Český masiv 
o Západní Karpaty 

 

Český masiv 

 Vznikl v prvohorách 

 Tvoří většinu území našeho státu 
 

Západní Karpaty 

 Vznikly ve třetihorách a byly nasunuty na Český masiv 
Český masiv a Západní Karpaty 

https://eluc.kr-olomoucky.cz/uploads/block_images/3975/Geologick__skladba__zem___R.jpg 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1kO7qj-alf8ncv5DwMiTensaeGuMEHS5njYa7mwX-ErG0mYwK0Q&s 

Významné geologické oblasti ČR 

Moldanubikum 
 Velká část Českého masivu 

 Staroprvohorní stáří 

 Tvořeno ze silně přeměněných a zvrásněných hornin, kterými prostupují velké celky 
vyvřelých hornin  

Moldanubikum 

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/moldan.jpg 

http://www.geology.cz/img/encyklopedie/imgfile/obr_136.gif 

 

Migmatitizace = charakteristické páskování 

http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/2_obr/2_6_Vicenice_amfb.jpg 

http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/2_obr/2_2_migmatit_ruly_Naloucany.jpg  

Barrandien 

 Oblast Praha – Plzeň  

 Tvořen sedimentárními horninami  

 Staroprvohorní stáří 

 Tato oblast byla zaplavena mořem 

 Velký obsah zkamenělin 

 Krasové oblasti – Český kras 
Barrandien 

https://eluc.kr-olomoucky.cz/uploads/block_images/3975/Geologick__skladba__zem___R.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1kO7qj-alf8ncv5DwMiTensaeGuMEHS5njYa7mwX-ErG0mYwK0Q&s
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/moldan.jpg
http://www.geology.cz/img/encyklopedie/imgfile/obr_136.gif
http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/2_obr/2_6_Vicenice_amfb.jpg
http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/2_obr/2_2_migmatit_ruly_Naloucany.jpg


http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/barrandien.jpg 

https://www.prirodovedci.cz/storage/images/800x600/3002.png 

Permokarbonské pánve 
 Pás v linii Plzeň – Mělník – Podkrkonoší  

 Ložiska černého uhlí.  
permokarbon  

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps07/vavra/web/regionalni_geol/krkonos_panev_obr1.jpg 

Oblast permokarbonských sedimentů – převzato z: 

https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/inovace/Geologie/regionalni_geologie.pdf 

Podkrušnohorské pánve 
 Ložiska hnědého uhlí 

Podkrušnohorská oblast 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Podkrušnohorská_oblast#/media/Soubor:Podkrusnohorska_oblast_CZ_I3B.png 

 

Podkrušnohorské pánve – žlutě 

http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/9_obr/9_3_tercier.jpg 

1 - podkrušnohorské pánve 

 

Ložiska hnědého uhlí v podkrušnohorských pánvích 

http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/1st/data/images/prumysl-a-tezba/mapa_hu.jpg 

http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/1st/data/images/prumysl-a-tezba/vyrez_mapa_hu.jpg  

Krušné hory 
 Geologicky různorodá oblast 

Krušnohorská oblast 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krušné_hory#/media/Soubor:Krusne_hory_CZ_I3A-2.png 

 

Geologická mapa krušnohorské oblasti 

http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/4_obr/4_10_GM_Kachlik.gif  

Mladá vulkanická pohoří 
 Jejich vznik je spojen s Alpínským vrásněním 

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/barrandien.jpg
https://www.prirodovedci.cz/storage/images/800x600/3002.png
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps07/vavra/web/regionalni_geol/krkonos_panev_obr1.jpg
https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/inovace/Geologie/regionalni_geologie.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podkrušnohorská_oblast#/media/Soubor:Podkrusnohorska_oblast_CZ_I3B.png
http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/9_obr/9_3_tercier.jpg
http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/1st/data/images/prumysl-a-tezba/mapa_hu.jpg
http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/1st/data/images/prumysl-a-tezba/vyrez_mapa_hu.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krušné_hory#/media/Soubor:Krusne_hory_CZ_I3A-2.png
http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/4_obr/4_10_GM_Kachlik.gif


o Sopečná činnosti dosáhla vrcholu v třetihorách  
o Doupovské hory  
o České středohoří 
o Nejmladší sopky 

 Železná hůrka  
 Komorní hůrka  

Mapa mladých vulkanitů 

http://www.gweb.cz/soubory/clanky/geologie/jevy/sopky/crtercvulk.gif  

 

Doupovské hory https://cs.wikipedia.org/wiki/Doupovské_hory#/media/Soubor:Doupovske_hory_CZ_I3B-4.png  

České středohoří https://cs.wikipedia.org/wiki/České_středohoří#/media/Soubor:Ceske_stredohori_CZ_I3B-5.png  

Lužický pluton 
Lužický pluton (na obr 5b = Šluknovský a Frýdlantský výběžek) 

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/luzicka.jpg 

Česká křídová tabule (pánev) 
 Koncem druhohor zaplavena mělkým mořem 

 Na dně se nahromadila vrstva sedimentů  

 Skalní města: Prachovské skály, Adršpašsko-teplické skály, Pravčická brána v NP České 
Švýcarsko 

Křídové sedimenty 

https://docplayer.cz/docs-images/17/169321/images/5-0.png 

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/krida.jpg 

Adršpašsko-teplické skály  

https://www.infoglobe.cz/res/archive/1070/119908.jpg?seek=1532002170  

Pravčická brána  

https://www.infoglobe.cz/res/archive/1061/118867.jpg?seek=1528277034  

Jizerské hory a Krkonoše 
Jizerské hory: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jizerské_hory#/media/Soubor:Jizerske_hory_CZ_I4A-6.png 

Krkonoše https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkonoše#/media/Soubor:Krkonose_CZ_I4A-7.png  

Orlické hory 
Orlické hory 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Orlické_hory#/media/Soubor:Orlicke_hory_CZ_I4B-2.png 

http://www.gweb.cz/soubory/clanky/geologie/jevy/sopky/crtercvulk.gif
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doupovské_hory#/media/Soubor:Doupovske_hory_CZ_I3B-4.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/České_středohoří#/media/Soubor:Ceske_stredohori_CZ_I3B-5.png
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/luzicka.jpg
https://docplayer.cz/docs-images/17/169321/images/5-0.png
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/krida.jpg
https://www.infoglobe.cz/res/archive/1070/119908.jpg?seek=1532002170
https://www.infoglobe.cz/res/archive/1061/118867.jpg?seek=1528277034
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jizerské_hory#/media/Soubor:Jizerske_hory_CZ_I4A-6.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkonoše#/media/Soubor:Krkonose_CZ_I4A-7.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orlické_hory#/media/Soubor:Orlicke_hory_CZ_I4B-2.png


Jeseníky 
 Hrubý Jeseník 

 Nízký Jeseník 
Hrubý Jeseník https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrubý_Jeseník#/media/Soubor:Hruby_Jesenik_CZ_I4C-7.png 

Nízký Jeseník https://cs.wikipedia.org/wiki/Nízký_Jeseník#/media/Soubor:Nizky_Jesenik_CZ_I4C-8.png 

Hornoslezská pánev 
 Převážná oblast leží v Polsku 

 Obsahuje ložiska černého uhlí 
Hornoslezská pánev 

https://www.hornicky-klub.info/foto/klat1.png 

Vnější Karpaty (flyšové pásmo) 
 Složitá stavba 

o Tvořeno vrstvami úlomkovitých hornin  tato souvrství se označují pojmem flyš 
Vnější západní Karpaty 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vnější_Západní_Karpaty#/media/Soubor:Vnější_Západní_Karpaty.svg 

https://i2.wp.com/moravske-karpaty.cz/wp-content/uploads/2014/03/geomorfologicke_cleneni.gif?resize=525%2C301 

Flyš 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Flyš#/media/Soubor:Carpathian_flysch_cm04.jpg 

Karpatská předhlubeň 
 mezi Českým masivem a Karpaty 

 Její součástí jsou i moravské úvaly (Dyjsko-svratecký a Hornomoravský) 

 izolovaná ložiska ropy a zemního plynu 
Mapa karpatské předhlubně – převzato z:  

https://is.muni.cz/th/higif/Reserse-Sedimenty_karpatske_predhlubne.pdf 

Vídeňská pánev 
Vídeňská pánev (upraveno) 

https://i2.wp.com/moravske-karpaty.cz/wp-content/uploads/2014/03/geomorfologicke_cleneni.gif?resize=525%2C301 

https://i1.wp.com/moravske-karpaty.cz/wp-content/uploads/2014/03/geomorf_mapa_videnska_panev1.jpg?resize=525%2C435 

Moravský kras 

 Vápencová oblast  

 Obsahuje mnoho krasových oblastí 
o Punkevní jeskyně, Macocha 
o Ponorná řeka Punkva 

Moravský kras 

http://www.turistickestitky.cz/pracovni/mapy/moravskykras2.png 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrubý_Jeseník#/media/Soubor:Hruby_Jesenik_CZ_I4C-7.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nízký_Jeseník#/media/Soubor:Nizky_Jesenik_CZ_I4C-8.png
https://www.hornicky-klub.info/foto/klat1.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vnější_Západní_Karpaty#/media/Soubor:Vnější_Západní_Karpaty.svg
https://i2.wp.com/moravske-karpaty.cz/wp-content/uploads/2014/03/geomorfologicke_cleneni.gif?resize=525%2C301
https://cs.wikipedia.org/wiki/Flyš#/media/Soubor:Carpathian_flysch_cm04.jpg
https://is.muni.cz/th/higif/Reserse-Sedimenty_karpatske_predhlubne.pdf
https://i2.wp.com/moravske-karpaty.cz/wp-content/uploads/2014/03/geomorfologicke_cleneni.gif?resize=525%2C301
https://i1.wp.com/moravske-karpaty.cz/wp-content/uploads/2014/03/geomorf_mapa_videnska_panev1.jpg?resize=525%2C435
http://www.turistickestitky.cz/pracovni/mapy/moravskykras2.png


https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FvprPBprYsya0C_rKE6kwND9scSeCnZqDS4HJMQymZkMmJg1l7Qqbv2xE9uPaBUa1QFEBf_BZXZdqEkahn1dWotuU5V-v4L6BXJLgPCsmWwqkg 

Brněnský masiv 
Brněnský masiv 

Převzato z: https://is.muni.cz/th/ba6x8/DP_S._Honig.pdf  

Jihočeské pánve 

 Třeboňská a Budějovická 

 Druhohorní stáří 

 Vyplněny sladkovodními sedimenty (na rozdíl od české křídové tabule) 

 Vyplněny říčními sedimenty 
Jihočeské pánve 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihočeské_pánve#/media/Soubor:Jihoceske_panve_CZ_I2B.png 

https://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/krida.jpg 

 

Celková geologická mapa ČR 

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/mapa.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno dle:  

Přírodopis 9; Švecová, Matějka; Fraus 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FvprPBprYsya0C_rKE6kwND9scSeCnZqDS4HJMQymZkMmJg1l7Qqbv2xE9uPaBUa1QFEBf_BZXZdqEkahn1dWotuU5V-v4L6BXJLgPCsmWwqkg
https://is.muni.cz/th/ba6x8/DP_S._Honig.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihočeské_pánve#/media/Soubor:Jihoceske_panve_CZ_I2B.png
https://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/krida.jpg
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/mapa.jpg


Německý jazyk – 9. ročník 
Zuzana Libičová; Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 
Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 2020 
 

Tentokrát se vrátíme k pohádkám. Dostáváte text jedné známé pohádky. Zkuste nejdřív 

přečíst, jak mu porozumíte, i když některá slovíčka neznáte. Jako většina pohádek je i tato 

v minulém čase. Nechci po vás, abyste vše překládali do slova, jen jak se vám podařilo poprat 

se s neznámou slovní zásobou. Přečtěte si i nahlas, z důvodu tréninku výslovnosti. 

Úkol k odevzdání – vypracujte otázky k pohádce, zašlete mi zpět i s komentářem, s čím jste 

měli největší problém 

 

Der süße Brei 

Es war einmal ein armes und braves Mädchen. Das Kind lebte ganz allein mit seiner Mutter 

in der Stadt. Da die beiden gar nichts mehr zu essen hatten, ging das Mädchen in den Wald, 

um vielleicht noch ein paar Beeren zu finden. Sie traf dort eine alte Frau, der das Mädchen 

von ihrer Armut erzählte. Die Alte hatte großes Mitleid und schenkte dem armen Kind ein 

ganz besonderes Töpfchen. Sie sprach zu dem Mädchen: „Dies ist ein Zaubertöpfchen, 

nimm es als Geschenk mit nach Hause!“ Dann erzählte sie dem Kind, dass es nur „Töpfchen 

koche!“ sagen sollte, dann würde der kleine Topf einen leckeren, süßen Brei kochen. Wenn 

es wieder zu kochen aufhören sollte, müsste das Mädchen nur „Töpfchen steh!“ rufen. 

 

Das Mädchen ging mit dem Topf nach Hause zu der 

Mutter. Jetzt waren sie überglücklich, dass sie nie mehr 

Hunger leiden mussten. Sie ließen das Töpfchen kochen 

und aßen jeden Tag nach Herzenslust vom guten, süßen 

Brei. Eines Tages musste das Mädchen ausgehen. Die 

Mutter wollte allein vom süßen Brei essen und befahl dem 

Töpfchen: „Töpfchen koche!“ Der kleine Topf folgte dem 

Befehl und kochte. Doch als die Mutter sich satt gegessen hatte, wollte sie keinen Brei mehr 

haben. Aber das Töpfchen kochte weiter und weiter. Die verzweifelte Mutter wusste nicht 

mehr, mit welcher Zauberformel sie das Töpfchen stoppen sollte. 

Zuerst quoll der Brei über den Rand des Topfes, dann floss die klebrige Masse über den 

Herd in die Küche. In kurzer Zeit war das ganze Haus mit Brei gefüllt. Das Töpfchen kochte 

weiter, sodass auch das zweite Haus und dann die ganze Straße mit Brei verstopft wurde. 

Die Menschen waren verzweifelt und hatten das Gefühl, dass der kleine Topf nun die ganze 

mailto:Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz


Welt satt machen wollte. Als nur noch ein einziges Haus in der Stadt verschont geblieben 

war, kam das kleine Mädchen zurück. Es rief: „Töpfchen steh!“ In diesem Moment hörte der 

kleine Topf endlich zu kochen auf. 

Jeder, der heute einen Besuch in der Stadt machen will, muss sich zuerst durch den süßen 

Brei hindurchessen! 

 

Fragen zum Märchen: Der süße Brei 

1. Wo und mit wem lebte das arme Mädchen zusammen? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Was suchte das Mädchen und wen traf es im Wald? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Was bekam das arme Mädchen geschenkt? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Wieso musste das Mädchen keinen Hunger mehr leiden? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Was passierte, als die Mutter des Mädchens genug Brei gegessen hatte? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Auf welche Weise gelangen Besucher heute in diese Stadt?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Zdroj: 
Kostenlose Arbeitsblätter: www.grundschule-arbeitsblaetter.de   Online-Quiz für Grundschüler: www.lern-quiz.de 



 
 

Dějepis – 9.C 
Mgr. Jana Kovářová; Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: 25.5. – 7.6. 2020 
 

Československo v 60. letech 20.století  

1) Učebnice str. 122. – 123. Okupace 1968. 

2) Učebnice str. 128. – 131. (věda a kultura v 60. letech v Československu). 

3) Obnova demokracie (17. listopad 1989, Václav Havel, svobodné volby, rozpad státu). 

Učebnice str. 138. – 139. 

Seznámit se s učivem. 

Vypracuj text vhodný na novinový článek. Vyber si téma z uvedených okruhů. Tvůj článek bude mít 

max. 200 slov, minimálně 1 vhodnou fotografii. Uvědom si, že budeš psát vždy ve stejném roce 

událostí, které zpracováváš. Tedy jako současník.   Zadání není tak náročné. Ty můžeš psát volně, 

neproběhne žádná cenzura ze strany státu.  

Článek zaslat na email   ke kontrole do 7.6.2020. 

 

mailto:Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz

