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

Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6.2020 
email: Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 
 

Mluvnice:  

Všechna vypracovaná cvičení nafoťte a zašlete postupně na výše uvedenou adresu 

Učebnice str. 98/99 Souhrnná cvičení  – vypracujte cv. 1,2,3,4 do školního sešitu 

Učebnice str. 99 – Hlásky a hláskové skupiny zapište si  do školního sešitu 

Učebnice str. 102 – Větný přízvuk - zapište si do školního sešitu 

Učebnice str. 105 – Projev mluvený a psaný – zapište si do školního sešitu 

 

Literatura:  

Zapište si přečtenou knihu do čtenářského deníku a zašlete na výše uvedenou adresu 

 

Sloh  

učebnice str. 141 Fejeton  - udělejte si zápis do slohového sešitu 

Str. 142 – Funkční styly – udělejte si zápis do slohového sešitu 

 

 

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

Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6.2020 
Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

 

Veškeré podklady k práci : https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav 

 

 

 

 

mailto:Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz
mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-jaroslav


Fyzika – 9. ročník 
Mgr. Lukáš Filip – lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 
Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6.2020 

Na závěr samostudia si projděte tato dvě videa a vypište si do sešitu nejdůležitější informace.  

 

Atom 

https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98 

Jaderné elektrárny 

https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk 

 

 

Anglický jazyk – 9.ročník 2.skupina 

Jméno vyučujícího : Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6.2020 
Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 
 

Student’s book – Revision – p.78, e.1,2,3 – don’t send me 

Workbook – p.61, e.4 

                       Progress check – p.62 – e.1,2,3,4 – don’t  send me 

                                                                  e.5 – send me 

 

I’ll  cross my fingers on Monday!     Be successful!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

mailto:lukas.filip@zsgvodnany.cz
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Anglický jazyk – 9.ročník 3.skupina 
Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková 

Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6.2020 
Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

1) Listen to the 6 Minute English Concepts of Happiness with Learning English with 

BBC  and answer the question below. There is a possibility to download the transcript. 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-190124/ 

Poslechněte si Concepts of Happiness (Pojetí štěstí) a zodpovězte otázku níže. Můžete 

si stáhnout i text k poslechu. 

Which is the happiest country on Earth (based on the listening)? Is it… Listen to the 

programme to find out the answer. 

 

a)    Norway 

b)    Japan 

c)    New Zealand 

 

2) Listen to one minute Express English on dreams. There is a possibility to download 

the transcript. / Poslechněte si minutové povídání o snech na Express English. Můžete 

si stáhnout i text k poslechu. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/expressenglish/2011/03/11

0324_ee_dreams_page.shtml 

 

And what about you? Do you remember your dreams? 

 

3) Listen to what happened in Minneapolis. Use the link to find the script and the 

listening. https://www.newsinlevels.com/products/minneapolis-protests-level-1/ 

/Poslechněte si / Přečtěte si, co se stalo v USA. K dispozici máte odkaz s textem i 

s poslechem. 

 

And what has happened in the Czech Republic lately? Choose  one or two pieces of 

news. / A co se stalo v ČR?  Vyberte jednu / dvě novinky.  

 
 
 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
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Chemie – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6.2020 
Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

Pokyny 
Zdravím, 

náplní tohoto bloku (definitivně posledního :-D) je vypracování poslední sady otázek a vaše 
samostatné opakování. 

 

Otázky: 

Níže naleznete poslední sadu otázek z předešlého učiva. 

Otázky naleznete také na třídních emailech i na odkaze: 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je pondělí: 15. 6. 2020.  

Otázky zašlu taktéž na Teams. 

 

Samostatné opakování: 

Vybrané kapitoly dle vlastní volby 

Opět připomínám: Neučte se nic podrobně nazpaměť!  

Harmonogram: 
 Termín do 15. 6. 

o Vypracovat a zaslat otázky - naleznete níže. 

 Termín od 8. 6. do 21. 6. 
o Vybrané látky dle vlastního uvážení 

 

Ch 9 otázky k látkám č. 35 až 37 
Soubor si stáhni a otevři na počítači. 

Odpověz na otázky níže (vše lze vyhledat v textu). Odpověď piš k červené šipce   

Průběžně ukládej, ať v případě problému nepřijdeš o již vypracované otázky. 

Po vypracování všech úkolů soubor ulož a odešli na e-mail: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

Před odesláním uprav název dokumentu – uprav třídu a doplň své příjení  

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


 Původní název dokumentu: Př 9CD blok otázek…. 

 Název pro odeslání např.: Př 9D Novák 
 

Do e-mailu, který budeš odesílat, uveď prosím také své jméno a příjmení + třídu 

Vypracované úkoly zašli nejpozději v pondělí: 15. 6. 2020  

1) Jaký je rozdíl mezi páleným a hašeným vápnem? 
 

2) Popiš slovně proces tvrdnutí malty. 
 

3) Vysvětli princip tuhnutí sádry. 
 

4) Jaký je rozdíl mezi betonem, pórobetonem a železobetonem? 
 

5) Z čeho se vyrábí mýdlo (jaké jsou výchozí suroviny)? 
 

6) Co jsou to tenzidy? 
 

7) Co jsou to detergenty? 
 

8) Patří kouř nebo voda po mytí nádobí mezi polutanty? 
 

9) Jaký je rozdíl mezi emisí a imisí? 
 

10) Jaké jsou nečastější polutanty v potravinách? 
 

 

 

 

 

 



Přírodopis  – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6.2020 
Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  
 

Pokyny 
Zdravím, 

náplní tohoto bloku (definitivně posledního :-D) je vypracování poslední sady otázek a vaše 

samostatné opakování. 

Otázky: 

Níže naleznete poslední sadu otázek z předešlého učiva. 

Otázky naleznete také na třídních emailech i na odkaze: 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je pondělí: 15. 6. 2020.  

Otázky zašlu taktéž na Teams. 

Samostatné opakování: 

Vybrané kapitoly dle vlastní volby 

Opět připomínám: Neučte se nic podrobně nazpaměť!  

Harmonogram: 
 Termín do 15. 6. 

o Vypracovat a zaslat otázky - naleznete níže. 

 Termín od 8. 6. do 21. 6. 
o Vybrané látky dle vlastního uvážení 

 

Př 9 otázky k látce č. 30 
Soubor si stáhni a otevři na počítači. 

Odpověz na otázky níže (vše lze vyhledat v textu). Odpověď piš k červené šipce   

Průběžně ukládej, ať v případě problému nepřijdeš o již vypracované otázky. 

Po vypracování všech úkolů soubor ulož a odešli na e-mail: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

Před odesláním uprav název dokumentu – uprav třídu a doplň své příjení  

 Původní název dokumentu: Př 9CD blok otázek…. 

 Název pro odeslání např.: Př 9D Novák 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
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mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz


 

Do e-mailu, který budeš odesílat, uveď prosím také své jméno a příjmení + třídu 

Vypracované úkoly zašli nejpozději v pondělí: 15. 6. 2020  

 

1) Jak se nazývají dva základní geologické celky, které tvoří ČR? 
  

2) Z čeho je tvořeno Moldanubikum? 
  

3) Jaké horniny tvoří Barrandien? 
  

4) V horninách Barrandienu můžeme nalézt mnoho zkamenělin. Proč? 
  

5) Jaký druh uhlí se nachází v Permokarbonských pánvích? 
  

6) Jaký druh uhlí se nachází v Podkrušnohorských pánvích? 
  

7) Jak se nazývají naše nejmladší sopky? 
  

8) V jaké geologické oblasti leží: Prachovské skály, Adršpašsko-teplické skály a Pravčická brána? 
  

9) Co je to flyš? 
  

10) Ve které geologické oblasti můžeme v ČR najít izolovaná ložiska zemního plynu a ropy? 
  

11) Jak stará jsou Jihočeské pánve? 
  

12) Čím jsou vyplněny Jihočeské pánve (jakým druhem sedimentů)? 
  

13) Ve které geologické oblasti leží Vodňany? 
  

 
 
 
 
 



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

 
Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6.2020 
 
1, OPAKOVÁNÍ –      PS str. 56/ cv. 7 – opakování zemí EU 

- PS – str. 60/ cv.5 a,b – opakování předložek – POSLAT KE KONTROLE !!!  
 
2, ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – UČ. str. 60/ cv.1 – ODPOVĚDI POSLAT KE KONTROLE !!! 
 
3, ÚKOL DO ŠKOLNÍHO SEŠITU / NA SAMOSTATNÝ PAPÍR – POSLAT KE KONTROLE !!! 

- vyber si jedno téma – zpracuj – minimálně 10 vět 
 
a) Wohin willst du in den Ferien fahren? 
b) Was willst du in den Ferien machen? 

 
 
 
 

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

Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6.2020 
 

Česká republika na prahu 21.století  

Učebnice str. 140–143. 

Přečíst a stručně zapsat do sešitu dějepisu. 

 

Děkuji za spolupráci a přeji  krásné prázdniny. 

Mgr. Jana Kovářová 
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