
Třída 9.B 

období 25.3. – 1.4. 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

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 

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. 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Petra Čadková 

Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

  

Překlad z učebnice str.50 Kids – The Customer – slovní zásoba k tomuto textu v 

pracovním sešitě 

vypracovat cvičení 2 str.50 – k tomuto textu 

  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Petra Čadková 

Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

  

Přelož text – Mein Traumzimmer str.15 

Doplň slovy cvičení nahoře na str. 18 

 

Předmět: Chemie 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Email: 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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Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Email: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

Pustit si libovolný dokument na téma utváření Zemského povrchu.  

 Pokusit se pochopit zdroj energie  

 Rozdělit geologické děje podle druhu geologických sil (vnitřní a vnější). 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Učebnice strana 71 – Praha – přečíst. 

Učebnice strana 74 – Středočeský kraj – přečíst. 

Pracuj na ročníkové práci. Kontroluj, zda obsahuje vše, co bylo v osnově. Brzy budeš práci 

odevzdávat. 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

Předmět: Fyzika 
Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 
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. 
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Předmět: Český jazyk a literature 
Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 
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. 

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 následující údaje 

Místo děje: 

Vyprávěcí forma: 

Hlavní postavy: 

Stručné shrnutí obsahu ukázky: 
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