
SAMOSTUDIUM – 9. D 

ZADÁNÍ PLATÍ PRO OBDOBÍ 8. 6. – 21. 6. 2020 

 

 

Třída: 9. D 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová  

Zadání platí pro období: 8. 6 -12. 6.  

Email: Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz 

 

 

Milí deváťáci, 

zdravím především ty, se kterými jsem se neviděla minulé týdny ve škole. 

Děkuju vám za zaslání vypracovaných úkolů. Prosím posílejte mi dál zápisy 

z četby. Pro zájemce o jazyk posílám odkaz na stránky, kde si můžete 

poslechnout zajímavé informace o našem mateřském jazyce: 

https://dvojka.rozhlas.cz/o-cestine-od-a-do-z-8130443. 

Co se týká samostudia na poslední období, je to ode mě vše. Ve středu, kdy 

někteří z vás budou ve škole, musím na vyšetření před menším operačním 

zákrokem, který mě čeká příští týden. Potom už budu do konce školního roku 

doma.  

Tímto se tedy s vámi loučím a přeju vám krásné léto. Doufám, že budete všichni 

v nových školách spokojeni, že potkáte zajímavé lidi, nové kamarády a v životě 

se vám bude dařit dobře, jak jen to půjde. Moc ráda jsem vás poznala. Kdybyste 

někdy měli chuť zajít do školy, určitě se za mnou zastavte, ráda vás uvidím.  

Zdraví vás 

paní učitelka Jarolímová 
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Třída 9. D  

Předmět: MATEMATIKA  

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá  

Zadání platí přibližně na období: 8. 6. až 21. 6. 2020  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

Milí studenti, posílám vám další práci. Měli byste se s tímto tématem alespoň trochu seznámit. 
Zvláště vy, kteří půjdete na střední školu s maturitou. 

Látku si vytiskněte nebo zapište do školního sešitu, nebo do pracovního sešitu na stranu 144. Můžete 
si doplnit tabulky ve cvičení 1 a dané funkce zakreslit do soustavy souřadnic. A vypočítat všechna 
další cvičení.  Dále si přečtěte výklad v učebnici algebry na straně 115 až 122 (Lomená funkce) a na 
straně 93 – 100 (Kvadratická funkce). Příklady mi už neposílejte.  

V úterý (9. 6.) se podívejte na Teams, naplánuji schůzku, abychom mohli dodělat goniometrické 
funkce. Ještě bychom si měli vysvětlit nerovnice a intervaly. 

Připomínám všem, abyste mi napsali na email, na jakou školu jste odevzdali zápisový lístek. 

Mějte se pěkně. Všem, kteří se mnou v tomto období spolupracovali, děkuji. A všem přeji štěstí do 
dalších studií. Třeba se ještě uvidíme, ale v tuto chvíli to nevím. 

 

 

LOMENÁ FUNKCE (Nepřímá úměrnost) 

je dána rovnicí                              

 

platí: k ≠ 0; x ≠ 0 

definičním oborem jsou všechna reálná čísla, kromě nuly -> Df = R-{0} 

grafem této funkce je křivka HYPERBOLA 

(skládá se ze dvou částí = větví, ty jsou souměrné ve středové souměrnosti se středem 
souměrnosti v počátku 0[0;0]) 
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Kvadratická funkce 

je dána předpisem y = ax2  ;   koeficient a ≠ 0 

definičním oborem jsou všechna reálná čísla (Df = R) 

grafe je křivka PARABOLA 

                                    
Umístění paraboly v soustavě souřadnic je určeno znaménkem koeficientu a: 

 

            
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis 9. ročník 
Třída: 9. C a 9. D 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: od 8. 6. do 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 (pokud je máte). 

 

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 
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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 
 

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? 
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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? 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemie 9. ročník 
Třída: 9. C a 9. D 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: od 8. 6. do 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 (pokud je máte). 

 

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 
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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  

 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? 
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Předmět: Fyzika 

Vyučující: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

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 
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Třída: 9.D (skupina 1Nj9) 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 8.-21.6. 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

1) shlédnout video https://www.youtube.com/watch?v=4BkM4AUvKtU – tvoření a použití minulého 

času - Perfektum (das Perfekt) 

 

2) odkaz na tabulku silných sloves http://www.nepravidelnaslovesa.cz/nepravidelna-slovesa-

nemcina/pdf-ke-stazeni/nepravidelna-slovesa-nemcina.pdf 

 

3) pracovní sešit: 

- s. 73/5,6 

- s. 76/14,15 

 

4) poslechnout a přečíst si https://www.goethe.de/prj/mwd/de/idl/sas/stu.html 

    poté pokračovat na odkaze k tématu povolání http://www.berufe.tv/ 

 

 

Milí deváťáci a deváťačky, do nové etapy života Vám všem přeji mnoho úspěchů a věřím, že mnozí 

z Vás dříve či později využijete své znalosti z německého jazyka   

           

 

 

 

 

                        

 

třída : 9C,D – 2. a 3. skupina 

předmět : Německý jazyk 

zadání platí přibližně pro období : 8.6. – 21.6.2020 

email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 
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? 
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Třída: 9. D (skupina 3) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 8.6. – 21.6. 

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.  
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Třída: 9. D (skupina 1) 
Předmět: ANGLICKÝ JAZYK 
Vyučující: Daniela Soukupová 
Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 
Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Závěrečnou část samostudia budeme věnovat opakování UNIT 6. 
Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte v uvedeném pořadí. 
 
Slovní zásoba 
Zopakujte si slovíčka 6 A, B, C, D. Slovíčka najdete v pracovním sešitě na stranách 84 – 85. 
 
Gramatická pravidla 
Připomeňte si gramatické poučky 6.1 a 6.2 – pracovní sešit strana 80. 
 
Pracovní sešit 
strana 62 / cvičení 1 – Opakujete frázová slovesa. 
strana 62 / cvičení 2 – Procvičujete podmínkové věty (pravidlo 6.1). 
strana 62 / cvičení 3 – Opakujete vedlejší věty časové vyjadřující budoucnost (pravidlo 6.2). 
strana 62 / cvičení 4 – Doplňte sloveso z nabídky ve správném tvaru. 
strana 62 / cvičení 5 – Škrtněte slovo, které do věty nepatří.  
 
 
Poslech – CD – poslech číslo 32 -  pracovní sešit 
strana 63 / cvičení 6a 
V nahrávce Ella popisuje svůj problém. Označte správné odpovědi k uvedeným otázkám. 
Poslech opakujte dle potřeby. 
 
strana 63 / cvičení 6b – rada pro Ellu 
Doplňte text pomocí frází z nabídky. 
 
I can …  - pracovní sešit   
strana 63 – Doplňte tabulky. 
 
 
 
UNIT 6 – READING 
 
Slovní zásoba 
Procvičte si slovíčka Reading 6 v pracovním sešitě na straně 85. 
 
Učebnice 
strana 87  
Přečtěte si příběh HOW THE TIGER GOT HIS STRIPES. Snažte se příběhu porozumět. 
 
strana 87 / cvičení 1 – Odpovězte si na otázky. Všechny odpovědi najdete v textu. 
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Kontrola 
Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě. 
Případné chyby si opravte nebo si doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 
  
Řešení cvičení z pracovního sešitu (pro kontrolu) 

strana 62 / cvičení 1 
2 ran out of 3 look after 4 find out 5 give up 6 stand up 7 think of 8 go out with 9 sit down 
 
strana 62 / cvičení 2 
2 invite, will need 
3 use, won´t like 
4 want, will do 
5 will be, have 
6 will cost, does 
7 will come, have 
 
strana 62 / cvičení 3 
2 arrives, ´ll start 
3 go out, ´ll tidy 
4 will load, have 
5 will give, ´re 
6 ´ll wait, gets 
 
strana 62 / cvičení 4 
2 reached 3 find 4 have 5 make 6 are having 7 made 8 gives 
 
strana 62 / cvičení 5  
2 us 3 that 4 everything 5 not 6 on 
 
strana 63 / cvičení 6a  
1 c / 2 b, d, e, f, h 
strana 63 / cvičení 6b 
2 Try 3 I think you should 4 you also need a break 5 I´m sure 6 It´s never a good idea 
7 my advice to you 
 
strana 63 / I can … 
1 down, up, out of 
2 ´ll say, works, arrives, ´ll check 
3 to buy, to invite 
4 with, discuss, find 
 
 
Doufám, že se vám opakování dařilo. Úkol k odeslání nezadávám. 
 
Děkuji vám za spolupráci. 
 



Třída: 9. D 
Předmět: DĚJEPIS 
Vyučující: Daniela Soukupová 
Zadání platí pro období: 8. 6. – 21. 6. 2020 
Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 
 
V závěrečné části samostudia se zaměříme na opakování. 
Opakovací aktivity jsou rozděleny do tří částí. 
 
1. Úkol k odeslání 
První úkol naváže na kapitoly, které jsme vypracovali v minulé části samostudia. 
Tímto úkolem vám nabízím ještě jednu možnost získat jedničku za správně zodpovězené 
otázky. Své odpovědi pošlete na adresu Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz do 14. 6. 2020. 
Děkuji. 

1. V jakém roce proběhla tzv. sametová revoluce? 

2. Co požadovali demonstrující lidé? 

3. Do čela protestního hnutí v Čechách a na Moravě se postavilo – 

4. Doplň do vět chybějící slova. 
     …………………režim se dostal do krize, která vyvrcholila jeho zánikem. 
    Československo nastoupilo cestu k ………………. 

5. Kdo byl zvolen prezidentem po odstoupení Gustáva Husáka? 

6. Vznik České republiky -  

7. květen 2004 –  

8. Kteří politici měli vliv na změnu mezinárodních vztahů v polovině 80. let 20. století? 

9. Kdy došlo k rozpadu SSSR? 

10. Uveď příklady závažných problémů ohrožujících lidstvo. 

 

2. Sešit na poznámky 
Prolistujte si sešit na poznámky a znovu si pročtěte zápisy ke kapitolám, kterým jsme se 
věnovali během samostudia.  
 
 
3. Učebnice 
V učebnici na stranách 148 – 149 si projděte ZÁVĚREČNÉ OHLÉDNUTÍ. 
Vypracujte si úkol 1 na straně 148. 
 
 
 
DĚKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI. 
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