
9. A 

MATEMATIKA 

Jitka Bromová 

 Zadání platí na období 26. 3. – 1. 4. 2020 

Vypracování zadaných úkolů posílejte na tento mail: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

Poznámka: pokud nemůžete splněné úkoly poslat mailem, mohou být odevzdány prostřednictvím zákonných 

zástupců (rodičů) do rukou třídního učitele nebo do kanceláře školy. 

 

Podklady k samostudiu: 

OPAKOVÁNÍ - poměr 

K opakování můžete využít svých starších pracovních sešitů ze sedmé třídy anebo 

mého výukového videa na fb ve skupině „Matika v pohodě s Jitkou Bromovou“, 

tam se klidně můžete přihlásit i z fb vašich rodičů. Toto výukové video je i na 

youtube pod názvem „MATIKA V POHODĚ“ – odkaz zde: 

 https://www.youtube.com/watch?v=XqKzVBvHh8I 

 

Úkol č. 2 
Vypracujte příklady do školního sešitu. Příklady 1), 2) a 3) jsou pro všechny, 3) a 4) pro 

ty, kteří chtějí dělat přijímačky na střední školy. 

 

Výsledky mi pošlete na mail: Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 
do 1. 4. 2020 

do předmětu napište: M9 - č.2 – vaše jméno a příjmení 

 

1) Uveď dané poměry v základním tvaru: 

a) 85:34  b) 21:3,6  5,7:0,06 

 

2) Obdélník má rozměry 45 mm a 60 mm. Změň jeho rozměry v poměru 3:5. 

V jakém poměru se změní  a) jejich obvody   b) jejich obsahy   ? 

 

3) Na společném úkolu odpracoval jeden pracovník 36 hodin a druhý 40 hodin. O 

výdělek 11400 Kč se rozdělili v poměru počtu odpracovaných hodin. Kolik korun 

dostal každý? 

 

4) Dva majitelé firmy odpracovali na zakázce práci v poměru 4:5. Celkem získali 

72750 Kč. Z těchto získaných peněz zaplatili daň 20% a 15000 Kč uložili na nákup 
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materiálu. Jaký bude čistý zisk každého z nich, jestliže si zbytek rozdělili v poměru 

svých podílů na práci? 

 

5) Čtyřčlenná rodina vydala za stravu pro jednu osobu za týden 452 Kč. Rodinná rada 

rozhodla tuto částku snížit v poměru 3:4. Kolik korun za týden ušetří? 

 

 

Všechny vás moc pozdravuji 😊 

Společně to zvládneme!!! 😊 

Jitka Bromová 

 

 

 

Třída: 9.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Zadání platí přibližně pro období: 25. 3. – 1. 4. 2020 

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

Mluvnice 

1) Prostudujte kapitolu "Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami" na 
str. 79 - 80 v učebnici. Vypište si do školního sešitu významové poměry a spojovací výrazy, ke každému si 
uveďte příkladovou větu. 

2) Procvičování s vyhodnocením najdete na stránkách: 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-pomery-vety-hlavni-2-uroven/3411 

https://www.pravopisne.cz/2014/09/test-pomery-mezi-vetami-hlavnimi-10/ 

3) Níže uvedená dvě cvičení zašlete ke kontrole na můj mail nejpozději do 30. 3. 2020. 

V následujícím cvičení podtrhněte věty vedlejší a určete jejich druh. 

1. Zdálo se mi, že někdo klepal. 2. Nevím, kdy to představení skončí. 3. Pokud se neozve sám, budeme ho muset 
kontaktovat my. 4. Udělám to přesně tak, jak říkáš. 5. Rychle jsem uklidila, abych mohla jít ven. 6. I když se mi 
nechtělo, úkoly jsem udělal. 7. Kam přišel, tam byl vítán. 8. V dopise byla žádost, abychom poslali peníze. 9. 
Pozorovali vlak, jak vjíždí do stanice. 10. Než zhasla světla, zaznělo divadlem upozornění. 

V následujícím cvičení určete významové poměry mezi větami hlavními. 

1. Bolel ho žaludek, dokonce měl chvílemi i křeče. 2. Nechtělo se nám nic dělat, a tak jsme se radši povalovali na 
trávníku. 3. Nejspíš si vás nevšimla, byla totiž v koupelně. 4. Počasí zde většinou bývá špatné, vyhlídku si tak 
turisté příliš neužijí. 5. Volala mi a hned mi vše řekla. 6. Odpoledne začalo pršet, tak jsme stany raději zase rychle 
složili. 7. Buďto nám pomohou rodiče, nebo požádáme o pomoc přátele. 8.  Na akci dorazil, a nezdržel se dlouho. 
9. Dostal špatnou známku, neboť přípravě moc času nevěnoval. 10. Chtěl si koupit byt, jenže neměl dost peněz. 
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4) Dle svých časových možností procvičujte v PS na str. 44 - 45. 

Literatura 

1) Čítanka str. 45 - 50 - vypište si do sešitu informace o životě B. Hrabala 

   - přečtěte si ukázku 

   - do sešitu si poznamenejte znásledující údaje 

Místo děje: 

Vyprávěcí forma: 

Hlavní postavy: 

Stručné shrnutí obsahu ukázky: 

 

  

 

 

Třída: 9. ABC (skupina 3Nj7)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Marie Tesařová  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz  

Kontrola a odevzdání splněných úkolů proběhne po návratu žáků do školy. (Více informací bude 

dodáno v průběhu doby trvání mimořádných opatření.)  

1. Učebnice st.44/1ab (ústně) + PRACOVNÍ SEŠIT strana 46/cvičení1,2 (písemně)  

2. Učebnice stran 48 / cvičení 11,13 (ústně)  

3. PRACOVNÍ SEŠIT strana 48 / cvičení 9 + strana 49 / cvičení 10a (písemně) 

 

9. AB 

Třída: 9.AB (skupina 3Aj9)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Přečíst článek Trpný rod (the passive) na www.helpforenglish.cz 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive 

https://server.zsgvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=ckbDngf_-Uq0Xz9E0dDxas70skPx09cIc0fd332xAxLk-vo4bZxcvuxu_Gd8opZBYErv6sKDZ1A.&URL=mailto%3aMarie.Tesarova%40zsgvodnany.cz
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Zkusit si cvičení Trpný rod - tvoření trpného rodu na www.helpforenglish.cz 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080901-cviceni-trpny-rod-tvoreni-trpneho-rodu 

Sledujte videa na youtube kanálu Bronislava Sobotky - 

https://www.youtube.com/user/BBSobotka/videos 

Vyberte si témata, která vás zajímají. Napište, co vás zaujalo a proč. 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

 

 

Třída: 9.A (skupina 1Aj9) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Práci naleznete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska 

 

 

  

 

Vyučující: Michaela Schánilcová 

Období: 25.3.-1.4. 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Zhlédni prezentace a zapiš si do sešitu poznámky (zadané úkoly nejsou povinné) 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/111373 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/111374 

 

zhlédni na youtube Dějiny udatného národa díly 102-106 
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Předmět :Zeměpis 

Vyučující  : Mgr. Vlastimil Šmidmajer  

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

 

Průmysl stavebních hmot, skla, porcelánu a keramiky 

- učebnice  str. 55 – 56 

Zápis do sešitu : 

 

Průmysl stavebních hmot. 

Znaky  :  1/  - velké množství surovin v ČR 

                2/  -  lokalizace v místech těžby surovin 

1/ cementárny a vápenky – Český a Moravský kras 

                                                  Hranice na Moravě 

2/ cihelny  - po celém území ČR – dnes útlum výroby 

3/ keramika  : a/ stavební – obkladačky a dlažba : Plzeň – Clumčany,  

                                                                                          Rako – Rakovník 

                                                  sanitární   keramika :   Velké Opatovice 

                                                                                           Bechyně 

                          b/ spotřební – talíře, hrnečky – Horní Bříza 

                                                                                   Karlovy Vary 

                                                                                   Znojmo 

4/ sklárny :  -  tabulové sklo – Teplice 

                      -  lahve – Nové Sedlo  

                 - bižutérie – Jablonec nad Nisou 

                  - okrasné sklo – Karlovy Vary – Moser 

                                               Nový Bor, Železný Brod, Kamenický Šenov       

 

Pracuj s Atlasem ČR   - vše si vyhledej 

Vypracuj odpovědi na otázku 5 a 6 str. 56 v učebnici a pošli na můj  e mail. 
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Třída: 9. AB 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 25. 3. 2020 do 1. 4. 2020  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

 Zůstává stejné: 
o Elektromagnetické jevy (učebnice str. 10 – 34) 

 Magnetické pole cívky s proudem 
 Elektromagnet a jeho užití 
 Působení magnetického pole na cívku s proudem 
 Elektromotor 
 Elektromagnetická indukce 

Úkoly: 

 Napsat si poznámky. 

 Sledovat můj webový profil, který naleznete zde 
(https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan). Na tomto 
profilu budou postupně zveřejňovány další výukové materiály 
(poznámky, otázky a úkoly, cvičení a příklady, webové odkazy), které 
nejsou povinné. Slouží jen k pochopení, ověření a k upevnění učiva. 
Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat.  

 

Třída: 9. AB 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 25. 3. 2020 do 1. 4. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

 

Na internetu si vyhledat video výroba alkoholu (lihu, piva nebo vína).  

Nastudovat změnu cukru na alkohol a zapsat do sešitu 
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9. A – Přírodopis  

Ten, kdo ještě neposlal referát  - co nejdříve ho pošle.  

Napsat si výpisky – zemětřesení, sopečná činnost. Renata opět přepošle prezentaci. 

Do sešitu – nákres sopky + popsat 

https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg – výukové video (Jak vzniká zemětřesení) 

Nastudovat vnější geologické děje – zvětrávání, vznik půd, gravitace, činnost vody, moře, ledovců, 

větru, organismů a člověka. (str. 45 – 53) 

http://www.zshavl.cz/prirodopis/materialy/9/geologicke_deje/vnitrni/vnitrni_geologicke_deje_test/

16_Pr9_multi_index.html - PROCVIČENÍ VNITŘNÍCH GEOL. DĚJŮ 
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