
Předmět : Matematika 

Třída: 9. B 

Vyučující : Mgr. Soňa Samcová 

Období: 8.6. – 21.6.2020 

Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Ti co plánují jít na střední školu či gymnázia by si měli nastudovat téma goniometrické funkce. Na přiloženém 

odkazu naleznete prezentaci, kde je stručně látka vysvětlena. Jsou v prezentaci vypočteny i vzorové příklady i 

vkládání do kalkulačky. Vše si pak můžete procvičit v pracovním sešitě str. 237 až 251. Jakékoliv cvičení 

vypracujete, posílejte na email a zkontroluji. Přikládám i odkaz na stránky, kde je téma podrobněji zpracované. 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/samcova-sona 

http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=34 

Ostatní na následujícím odkazu naleznou pdf soubor matematické minimum, které vypracujte a pošlete emailem. 

Pokud by se nechtělo někomu tisknout, vše je naskenováno z 3. dílu pracovního sešitu, který si můžete po 

domluvě u mě vyzvednout. 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/samcova-sona 

 

 

Třída: 9.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 

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

Chystáš se jít od 8. 6. do školy? – Přines s sebou do hodiny úkoly ze samostudia, které ti dělaly problém. Podíváme 

se na ně znovu společně. 

MLUVNICE 

V závěrečném zadání si procvičíme jedno z nejméně oblíbených témat pravopisu – psaní velkých a malých 

písmen. Pracujte s přiloženým dokumentem „Pravidla pro psaní velkých a malých písmen“, který přehledně 

shrnuje vše, co je třeba vědět. Další odkazy k procvičení pravopisu najdete níže. 

Odkazy k procvičení: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/ 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka 

Úkol k odevzdání – Úkol najdete v přiloženém dokumentu. Ke kontrole odešlete nejpozději do 19. 6. 2020. 

Dobrovolníci najdou v příloze také úkol k procvičení rozboru textu. 

 

má zadání jsou dostupná na webu: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikol 
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Třída: 9.AB (skupina 3Aj9)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 8. 6. – 20. 6.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

V tomto období si zopakujeme šestou lekci a dokončíme učebnici. 

 Přečtěte si zajímavé články na stranách 76 a 77 v učebnici.  

 Na straně 78 je pak opakování celé šesté lekce – to samé je i v pracovním sešitu na stranách 62 a 63. 

 Poslední četba je na straně 87 v učebnici – How the tiger got his stripes? 

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

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) naleznete 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: Německý  jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Zadání pro období. 8 6.- 21.6. 2020 

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 Doplň  tyto pracovní listy  https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/a38bdf5d7f955a6  

  

 Třída: 9.B 

Předmět: Anglický  jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Zadání pro období. 8 6.- 21.6. 2020 

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

  

1. Dokončení překladu článku uč. str. 86 Human is.. 

2. Překlad článku uč. str. 87 How the tiger got his stripes 

3. Zápis slovíček z těchto článků- prac sešit str 85 Reading 
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Poslední zadání domácí práce – od 8. 6. 2020 do 22. 6. 2020 

NJ 9. AB 

Hallo Jungen und Mädchen! 

Die Aufprüfungen sind schon vorbei. Ich glaube, sie waren für euch nicht zu schwer. Könnt ihr schon feiern? 

Kann ich euch gratulieren? 

Seid noch fleißig, bitte. Ich habe für euch die letzten Aufgaben. 

1. Zopakujte si tvoření perfekt pravidelných sloves. Máte mít zapsáno ve školním sešitě a pokračujte 

v zápisu 2. části výkladu. 

c) Slovesa končící v infinitivu na – ieren nemají v příčestí minulém předponu ge-, př. er hat 

telefoniert. 

Tvořte obdobně 3. os. j. č. od sloves: fotografieren, gratulieren, reparieren, kontrollieren, 

korrigieren. 

d) Také slovesa s neodlučitelnými předponami (be-, ge-, ent-, er-, ver-, zer-) nemají v příčestí 

minulém předponu ge-, př. er hat bezahlt (zaplatil). 

Tvořte obdobně 3. os. j. č. od sloves: besuchen, besichtigen, erzählen 

e) Některá slovesa mají pomocné sloveso sein. Vyjadřují většinou pohyb nebo změnu stavu, př. er 

ist gereist (cestoval), er ist gewandert (cestoval pěšky, putoval), was ist passiert (co se stalo). 

Ve slovníku je to zapsáno takto: passieren (b.) 

2. Procvičte si perfekta ústně v učebnici str. 68/cv.2 – přečíst a přeložit. V PS str. 73/cv. 5, 6 písemně. 

3. Do školního sešitu si opište a naučte se: Perfektum nepravidelných sloves. 

a) Užívají se stejná pomocná slovesa haben a sein, ale příčestí minulé se tvoří jinak: ge___en 

př. er hat gelesen (četl), er hat geschlafen (spal), er hat gegeben (dal), er hat gesehen (viděl) 

b) Pozor na slovesa pohybu: er ist gefahren (jel), er ist gekommen (přišel, přijel), er ist gelaufen 

(běžel) 

c) POZOR! U některých sloves dochází ke změně kmenové samohlásky nebo ke změně kořenu 

slova! 

př. schreiben – er hat geschrieben (psal), nehmen – er hat genommen (bral, vzal), trinken – er 

hat getrunken (pil), essen – er hat gegessen (jedl), sich treffen – er hat sich getroffen (setkal se), 

sitzen – er hat gesessen (seděl). 

Pozor pohyb: gehen – er ist gegangen (šel) 

d) U sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými přeponami platí stejná pravidla, která jste už poznali. 

er hat ferngesehen (díval se na TV), er hat eingeladen (pozval) 

er ist aufgestanden (vstal); 

er hat bekommen (dostal), er hat gewonnen (vyhrál, získal) 

Příčestí minulá se budete muset postupně naučit zpaměti. 

Ve slovníku najde takto zapsáno: gewinnen (o) – to znamená gewonnen (er hat gewonnen) 

fahren (b. a) – to znamená sloveso sein a žádnou změnu v příčestí (er ist gefahren), trinken (h. 

u) – tzn. er hat getrunken. 

4. Procvičte si perfekta ústně v učebnici str. 73/13 – přečíst, přeložit. Dále na str. 74/14 – kontrola 

porozumění. V PS str. 76/13, 14, 15 písemně. 

5. Kdo má ještě dostatek sil a chuť může se naučit názvy oblečení PS 71 – 2. sloupec a procvičit v PS 

65/7, 8 

Závěr 

Mrzí mě, že naše úspěšná spolupráce ve škole, byla na tolik měsíců přerušena. Doufám, že jste při pilném 

domácím učení na dálku náročné učivo 2. dílu zvládli a že budete ve studiu němčiny pokračovat. Budu na vás 

ráda vzpomínat. 



Do dalších let vám přeji hodně zdraví, štěstí, chuti se vzdělávat, mnoho úspěchů nejen ve škole, prima nové 

třídní kolektivy a pedagogy. 

Alles Gute! Schöne Ferien! 

Eure  Deutschlehrerin 

Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 8. 6. 2020 do 21. 6. 2020  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

 Vedení elektrického proudu v polovodičích (učebnice stránka 66-
77) 
o Polovodičová dioda 
o Dioda jako usměrňovač 
o Další součástky s jedním přechodem PN 

Úkoly: 

 Přečíst látku (učivo) v učebnici (str. 66-77). 
 Napište si poznámky (kontrola viz můj profil). 
 Otázky a úkoly (viz můj profil nebo učebnice). 
 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

Třída: 9. AB 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 7.6. 2020 do 22.6. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

  

Zopakujte si názvosloví Anorganických a organických sloučenin. Jen Ti, co to budou v září potřebovat. To 

znamená, že na škole, kterou si vybrali, budou mít chemii. 

 https://www.nazvoslovi.cz/studium 

https://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html 
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Třída: 9.B  

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 8. 6. – 20. 6.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Minule jste si měli v učebnici přečíst kapitoly Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský 

kraj. V tomto období máte následující úkoly: 

 Zapište si do sešitu zbývající poznámky. 

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 ZLÍNSKÝ KRAJ, 

o OLOMOUCKÝ KRAJ, 

o MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. 

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

 

 

 

DĚJEPIS 

Třída: 9.AB 

Vyučující: Mgr.Michaela Schánilcová 

Období: 8.6.-21.6. 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Věda, umění a společnost 2. pol. 20. století 

Rozvoj vědy a techniky 

Kybernetika: první počítače vznikaly po 2. světové válce. Sloužily jen k rychlejším výpočtům (hlučné, pomalé, 

velké jako skříň), dnes si bez nich nedokážeme představit život. 

Kosmonautika: 1957 první sovětská družice Sputnik 1 na oběžné dráze, 1. živý tvor ve vesmíru pes Lajka, 1961 

1. člověk ve vesmíru Jurij Gagarin, 1963 1. žena ve vesmíru Valentina V. Těreškovová. 

Jurij Gagarin 
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1969 -1. člověk na Měsíci Američan Neil Armstrong https://www.youtube.com/watch?v=cwZb2mqId0A 

 

1978 – 1. československý kosmonaut Vladimír Remek 

Výzkum vesmíru pomocí kosmických lodí a raketoplánů, finančně náročné (země spolupracují).  

Medicína: v 60. letech 1. transplantace srdce, úspěšnější léčba rakoviny, odhalování kódu DNA, od 80. let léčba 

AIDS, umělé oplodnění, hormonální antikoncepce, klonování (ovečka Dolly). 

Literatura a divadlo: 50. a 60. léta – beatníci („rozhněvaná generace“) nespokojeni se společností, kariérismem. 

V 60. letech hnutí hippies – vzpoura proti společnosti a války ve Vietnamu.  

Vznikl Greenpeace – organizace na ochranu přírody. 

Vznikali historické romány, sci-fi, detektivní příběhy, fantasy. 

Hudba: elektrofonické hudební nástroje, populární hudba, v 50. letech rock ´n ´roll, muzikály 

Výtvarné umění a architektura: socialistický realismus – východní blok 

Pop-art, abstraktní expresionismus, urbanismus – západní blok 

Sport a zábava: po válce obnoveny OH (prvních poválečných OH se nesměli zúčastnit němečtí a japonští 

sportovci.  

1972 – OH v Mnichově teroristé zavraždili 11 izraelských sportovců 

1982 - OH v Moskvě bojkotovali demokratické země kvůli sovětské okupaci Afghánistánu 

1984 – OH v LA bojkotoval SSSR a satelitní země (i ČSSR) 

 

ČSSR 

Po únoru 1948 skončily nezávislé kulturní a umělecké spolky (Sokol). Spisovatelé museli vstoupit do Svazu 

československých spisovatelů. Jediný uznávaný umělecký směr byl socialistický realismus. 

1952 – založena Československá akademie věd (naši vědci mohli spolupracovat jen s vědci z východního bloku). 

Nositelé Nobelovy ceny byly Jaroslav Heyrovský a Otto Wichterle. 

Společnost Svaz zahrádkářů, Československý svaz žen, Pionýr, Československý svaz mládeže, Československý 

svaz tělesné výchovy (ČSTV). 

https://www.youtube.com/watch?v=cwZb2mqId0A


Běžec Emil Zátopek, oštěpařka Dana Zátopková, hokejisté stříbro r. 1948, zlato MS 1949. 1950 odsouzeni ve 

vykonstruovaném procesu za velezradu. 

 Emil Zátopek v Helsinkách 1952 https://www.youtube.com/watch?v=3c4Z8cbcIiA 

 

60. léta – kritika politických poměrů, odsouzení politických procesů v 50. letech 

Divadlo: Divadlo za branou, Semafor, Laterna magika, Husa na provázku. Hrály se hry Milana Kundery a Václava 

Havla, dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr. 

1966 – Oscar pro český film Obchod na korze 

1968 – Oscar za Ostře sledované vlaky 

Oblíbené filmy: Starci na chmelu, Lásky jedné plavovlásky, Všichni dobří rodáci, Hoří, má panenko, Marketa 

Lazarová 

Televize, rozhlas 

Období normalizace: spousta filmu byla zakázána, cenzura, propagandistické seriály Třicet případů majora 

Zemana, Okres na severu, Žena za pultem 

Vznikala však i kvalitní díla podle knižních předloh Oty Pavla, Vladimíra Párala, tvorba pro děti – Spejbl a 

Hurvínek, Večerníčky 

Exilová a samizdatová literatura: exilové nakladatelství manželů Škvoreckých, Václav Havel, Milan Kundera, 

Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký. 

Sport: gymnastka Věra Čáslavská,olympijští vítězové krasobruslař Ondrej Nepela, 1976 mistři Evropy ve fotbalu, 

zlatí hokejisté v letech 1972, 1976, 1977 a 1985. 

Bratři Pospíšilové – kolová, tenisté Ivan Lendl, Martina Navrátilová, Hana Suková, běžkyně Jarmila Kratochvílová, 

lyžaři Kateřina Neumannová, Lukáš Bauer. 

Zdroj obrázků: 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/historie2/clanek/zahadna-smrt-prvniho-kosmonauta-odtajnena-gagarin-

se-lekl-balonu-85652 
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