
MATEMATIKA 

Jitka Bromová 

Zadání platí na období 2. 4. – 10. 4. 2020 

Vypracování úkolů posílejte na 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: 

PODOBNOST 
Učebnice geometrie str. 13 - 24 

Úkol č. 3 
Vypracujte do školního sešitu nejméně pět různých cvičení (pokud zvládáte, tak raději víc) ze 

stran 23 a 24 v učebnici geometrie a výsledky si sami zkontrolujte na konci učebnice str. 96 a 97.  

 

Následující úkoly vypracujte do školního sešitu a výsledky mi pošlete na mail: 
Jitka.Bromova@zsgvodnany.cz 

do 10. 4. 2020 

do předmětu napište: M9 - č.3 – vaše jméno a příjmení 

 

1) Které z následujících trojúhelníků jsou si podobné? Podobnost zapište a určete poměr 

podobnosti. 

a)  ABC: a = 5 cm; b = 6 cm; c = 8 cm 

 RST: r = 40 mm; s = 35 mm; t = 25 mm 

 EFG: e = 30 cm; f = 25 cm; g = 4 dm 

 

b)  DEF: d = 24 m; e = 16 m; f = 45 m 

 ABC: a = 8 m; b = 12 m; c = 22 m 

 XYZ: x = 165 dm; y = 6 m; z = 9 m 

 

2) Trojúhelník ABC se stranami délek: a = 65 mm, b = 85 mm; c = 1 dm je podobný s  

KLM , který má obvod 15 cm. Vypočítej délky stran  KLM. 

 

3) Stín stromu má délku 24 m. Vypočtěte výšku stromu, jestliže ve stejnou dobu tyč délky 

1,5 m vrhá stín 1,6 m. 

 

4) Strany trojúhelníku jsou v poměru 3:4:6. Určete délky stran podobného trojúhelníku, 

jehož obvod je 58,5 cm. 

 

Všechny vás moc pozdravuji 😊 Jitka Bromová 
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ČESKÝ JAZYK 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Zadání platí přibližně pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

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

Zadání naleznete: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Zadání platí přibližně pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

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

Zadání naleznete: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 

 

 

Třída: 9. ABC (skupina 3Nj7)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Marie Tesařová  

Zadání platí pro období: 2.4.-10.4.2020  

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.)  

Guten Tag! 

Hoffentlich geht es euch gut. Ich habe für euch neue Aufgaben. Die 5. Lektion ist zu Ende. Jetzt 

wiederholen wir. 

1. Všechna slovíčka a mluvnici 5. lekce – PS 50 a 53 – zopakovat 

2. Procvičit préteritum – učebnice str. 49/14 – přečíst a písemně zodpovědět otázky do školního 

sešitu, taktéž str. 50/16, 17 do školního sešitu 

3. Znovu projít vypracovaná cvičení v učebnici a v sešitech, případně doplnit, co jste ještě 

nevypracovali. 

4. Opakovací test – PS 51–52 

Tschüs,  

 eure  Deutschlehrerin. 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Třída: 9.A  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 2.4. – 10.4. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

1) Video 

2) Follow-up exercises (send me your answers on my email address written above please) 

Prosím o zaslání odpovědí na uvedenou emailovou adresu do 8/4 

 

Ad1) Video. Listening task: watch the video placed on the link below /Poslech: podívejte se 

na video na níže uvedeném odkazu (pokud máte k dispozici počítač / tablet / mobil a internet) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU&feature=youtu.be 

 

ad) 2  a) What is the main message of the video in your opinion? / Jaká je hlavní myšlenka 

podle Vašeho názoru? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Describe the current situation caused by the coronavirus in the place you live using 

I can / cannot see / I can / cannot hear / I can/ cannot smell + ing (e.g. I can see people 

wearing face masks. ….). Write at least five sentences./ Popište aktuální situaci způsobenou 

koronavirem v místě, kde žijete. K popisu použijte vazbu I can /cannot see / I can/ cannot hear 

/ I can / cannot smell + ing . Napište pět vět. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Use must / mustn´t / have to / should / shouldn´t to say what is allowed or not 

allowed in the Czech Republic these days. Write four sentences. / Použijte modální slovesa 

must / mustn´t / have to / should / shouldn´t k vyjádření co obyvatelé ČR nyní mohou a co ne. 

Napište čtyři věty. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Třída: 9.AB (skupina 3Aj9)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

V tomto období si procvičíme používání trpného rodu, který jste nastudovali minule. 

 V pracovním sešitu na stránkách 44 a 45 vypracujte cvičení 3 a 4. Cvičení 4 je poslech – CD 

přiloženo v sešitu.  

 Zapište si do školního sešitu látku 5. lekce, kterou najdete na stranách 78–80 v pracovním sešitu. 

Nepřekreslujte celé tabulky, bude stačit vždy jedna věta u každého oddílu (5.2, 5.3, 5.4…). 

 V pracovním sešitu na straně 46 vypracujte cvičení 3. Slovesa z první věty dosaďte do dalších 

vět ve tvarech uvedených časů. 

 Úkol k odevzdání: V učebnici na straně 59 vypracujte cvičení 4 do školních sešitů. Věty převedete 

do trpného rodu, ale čas ponecháte. Vyplněné cvičení vyfotografujte (nebo přepište) a pošlete 

na uvedenou e-mailovou adresu. 

Dobrovolně můžete vyplnit zbývající cvičení v pracovním sešitu na stranách 44–47. 

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

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) pod svůj profil přidám odkaz na dobrovolné 

procvičování probírané látky. 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. 

 

 

DĚJEPIS 

Třída: 9.A 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 2.4.-10.4. 

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

Úkol naleznete zde: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/schanilcova-michaela 
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Předmět : Zeměpis 

Vyučující : Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

 

Zápis do sešitu : 

Průmysl spotřební. 

znak – větší zaměstnanost žen 

1) Textilní průmysl 

- severní polovina ČR 

- výroba rozptýlena do menších závodů  

- Brno – koberce 

- Nový Jičín – provazy 

- Strakonice – koberce do aut 

-  

2) Oděvní průmysl 

- velké závody 

- Brno, Prostějov, Praha 

- Jitex Písek 

 

3) Kožedělný a obuvnický 

- koželužny – zpracování kůží – Otrokovice 

- obuv – Zlín (Baťa), Skuteč 

- kabelky, rukavice – Dobříš 

- kožešiny – Trutnov – Kara 

 

4) Dřevozpracující 

- pily – pohraničí – Volary 

- nábytek – Rousínov, Koryčany, Soběslav, Lišov 

- tužky – České Budějovice – Kohinor 

- hudební nástroje – klavíry – Hradec Králové – Petrof 

                                 - varhany – Krnov 

                                  - strunné nástroje – Luby u Chebu 

                                  - dechové nástroje – Kraslice 

 

 

vše si vyhledej v mapě hospodářství  ČR 

vypracuj – učebnice str. 57 úkoly 1 a 5 a pošli na můj email 
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FYZIKA 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 2. 4. 2020 do 10. 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: 

 Kontrola poznámek (viz můj profil). 

 Otázky a úkoly (viz můj profil nebo učebnice). 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

Přírodopis  

Jméno vyučujícího: Eva Sládková  

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

E-mail: Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz 

 

Str. 53 odpovědět na otázky 

Str. 54 – 63 (Přečíst + vypsat poznámky do sešitu) 

https://www.youtube.com/watch?v=ucxtiuN4ZmQ – pohyb kontinentů 

https://www.youtube.com/watch?v=5LQ2_vOKKyc&t=807s – pravěká zvířata 
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CHEMIE 

Třída: 9. AB 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 2. 4. 2020 do 14. 4. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

 

S ohledem dlouhodobému samostudiu, musím přikročit k probírání 

nové látky. Skončili jsme v učebnici na straně 50. Aldehydy a ketony. 

Tato látka je poměrně těžká a proto karboxylová kyseliny a 

aminokyseliny probereme, až se sejdeme ve škole.  

Úkol: Prostudovat a zapsat si poznámky! 

Strana 55. Plasty 

Monomer, polymer a polymerace – vznik plastů. 

Zástupce plastů konkrétně složení, vlastnosti využití plastů. 

Syntetická vlákna  

Až na stranu 60. 

Doporučuji využít internet např.  

http://www.e-chembook.eu/organicka-chemie 

http://www.hajduch.eu/devitka/organick_chemie.html 
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