
Třída: 9. B 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

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

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 
 

Dnes zadám hmatatelný úkol. Nikterak těžký ani dlouhý, ale 

doložitelný.  

 

UTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU 

Geologické děje 

Učebnice strana 37. - 53. 

 

Vnitřní GD. 

 Poruch zemské kůry 

 Vrásnění 

 Zemětřesení 

 Sopečná činnost 

 Pohyby lit. desek 

 

Doporučené video: https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg 

 

Vnější GD. 

 Zvětrávání 

 Vznik půdy 

Gravitace 

Činnost vody-Povrchová 

   Podzemní 

    Moře 

     Ledovce 

Činnost větru 

Činnost živ. organizmů a člověka. 

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


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 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 

 
 
Předmět : Matematika 
Vyučující : Mgr. Soňa Samcová 
Třída: 9.B 
Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 
  
Stále se budeme věnovat funkcím. Vypracuj si testy v PS str. 150 a 151. Všechno z toho jsme 
dělali, tak se koukni do poznámek. V případě nejasností napiš. Obě stránky pak vyfoť a pošli 
na email. 
 
Hezký den 
SS 
 

http://www.e-chembook.eu/organicka-chemie
http://www.hajduch.eu/devitka/organick_chemie.html
mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


Třída: 9. ABC (skupina 3Nj7)  

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Marie Tesařová  

Zadání platí pro období: 1.4.-14.4.2020  

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. 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 2. 4. – 14. 4.  

Konzultace na emailu: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Minule jste si měli v učebnici přečíst o Praze a Středočeském kraji. V tomto období máte následující 

úkoly: 

 Zapište si do sešitu poznámky – K KRAJE ČR. 

Naleznete je na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip 

Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

 Odevzdejte mi vaši ročníkovou práci na téma: 

o HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

o STŘEDOČESKÝ KRAJ. 

Ostatní mi zatím ročníkovou práci neposílají. 

 Přečtěte si v učebnici kapitoly 17 (Jihočeský kraj) a 18 (Plzeňský kraj). 

 

mailto:Marie.Tesarova@zsgvodnany.cz
mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip


Třída: 9.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Zadání platí pro období: 2. 4. – 14. 4. 2020 

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

MLUVNICE 

V minulých týdnech jste si zopakovali druhy vedlejších vět a významové poměry mezi větami 
hlavními. Nyní bude třeba tyto dovednosti propojit, protože vás bude čekat určování významových 
poměrů mezi větami vedlejšími. Vezměte si k ruce školní sešity a udělejte si poznámky z níže 
uvedeného textu. Jejich délku a obsah přizpůsobte svým potřebám. 

Souřadně spojené věty vedlejší 

Slíbil, že přijde dřív a (že) lístky do kina koupí. 1VH, že 2VV a (že) 3VV. 

Vidíme souvětí tvořené třemi větami. 

 Vyhledáme v souvětí větu hlavní. Dle spojovacího výrazu vidíme, že je doplněna druhou větou 
vedlejší, která je na ní závislá. 

Co slíbil? Že přijde dřív. Používáme otázku pro 4. pád, věta vedlejší je tedy předmětná. 

 Při pohledu na třetí větu vedlejší je zjevné, že rovněž závisí na větě hlavní. 

Co ještě slíbil? Že lístky do kina koupí. Používáme stejnou otázku, druhá věta vedlejší je tedy také 
předmětná. 

 Obě věty vedlejší jsou závislé na větě hlavní a mají stejný druh. Zároveň jsou tyto věty navzájem 
spojeny spojkou a. To znamená, že jsou souřadně spojené. 

 Dle spojovacího výrazu mezi takto spojenými větami vedlejšími určujeme významový poměr. Jde 
o věty, které jsou významové rovnocenné a spojené spojovacím výrazem a – jde tedy o vedlejší 
věty předmětné v poměru slučovacím. 

SHRNUTÍ 

Souřadně spojené věty vedlejší: 

 Závisí na jedné větě hlavní. 

 Ptáme se na ně stejnou otázkou. 

 Jsou vždy stejného druhu. 

 Existuje mezi nimi významový poměr. 

 Nejčastěji bývají v poměru slučovacím, stupňovacím, odporovacím a vylučovacím. 

Komu se těžko vzpomíná, podívá se na video s vysvětlením zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=PLYz67dBHA0 

 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PLYz67dBHA0


Úkol k odevzdání – Ve cvičení podtrhněte souřadně spojené věty vedlejší, určete jejich druh a 
významový poměr. Tento úkol mi zašlete ke kontrole nejpozději do 8. 4. 2020. 

Př. Uvařil večeři, která sice chutnala výborně, ale zdravá příliš nebyla. – VV přívlastkové v poměru 
odporovacím 

Jakou večeři? Která chutnala výborně.  VV přívlastková 

Jakou večeři? Která nebyla příliš zdravá.  VV přívlastková 

Spojovací výraz: sice – ale  poměr odporovací 

1. Říkal, že mi buď zavolá, nebo napíše. 2. Poohlížel jsem se po jednom ze starých domů, které stojí 
na kraji města a jejichž architektura mě nadchla. 3. Nepřišel jsem, abych se s tebou hádal, ale abych ti 
pomohl. 4. Není překvapením, že na jaře svítí slunce, ale noci jsou stále mrazivé. 5. Báli jsme se, 
protože vítr stále neustával, dokonce stále sílil. 6. Bylo zajímavé, že dospělí byli po celém dni naprosto 
vyčerpaní, avšak děti měly stále energii na rozdávání. 7. Jestliže budeme pracovat svědomitě a své 
úkoly splníme včas, dostaneme pochvalu. 8. Vzkazoval, že na oslavu určitě dorazí, dokonce by rád i 
přespal. 

 

SLOH 

Zopakujte si útvar životopis neboli curriculum vitae. 

Prostudujte rozdíl mezi životopisem klasickým a strukturovaným pomocí níže uvedených odkazů. 

Klasický životopis: https://www.nazkusenou.cz/klasicky-zivotopis-a337.html 

Ukázky klasického životopisu najdete také v učebnici na straně 144 a v PS na str. 73 – 74. 

Strukturovaný životopis: https://www.nazkusenou.cz/zivotopis-vzor-a170.html 

 

Úkol k odevzdání do 8. 4. 2020 – Sestavte svůj strukturovaný životopis (psaný v bodech), který byste 
mohli přiložit například k přihlášce na studijní pobyt nebo brigádu. Svůj životopis vypracujte 
v elektronické formě, abyste s ním do budoucna mohli dále pracovat. Na internetu naleznete 
nepřeberné množství vzorů. Držte se údajů, které je nutné v životopise uvést, ale forma je čistě na 
vás. Buďte kreativní!  

! Vaše osobní údaje samozřejmě nebudu nikterak nadále zpracovávat. Pokud se o ně přesto někdo 
z vás nechce dělit, vaše rozhodnutí respektuji a nenutím vás k zasílání práce. Cílem této aktivity je 
vytvořit dokument, který se vám v blízké době bude hodit, ne odškrtnout si další odeslaný úkol. 

Další ukázky: 
https://www.google.cz/search?q=strukturovan%C3%BD+%C5%BEivotopis+vzor+student&tbm=isch&
ved=2ahUKEwiSoMuevMToAhVM44UKHf1xBAIQ2-
cCegQIABAA&oq=strukturovan%C3%BD+%C5%BEivotopis+vzor+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICC
AAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q2hB
Yyhlg0itoAXAAeACAAXSIAd8CkgEDMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=4BaDXp
KwHczGlwT945EQ&bih=641&biw=1263&hl=cs 
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Předmět: Anglický jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání platí pro období: 2.4. - 14.4.2020 
Email  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
1, str.51 Everyday English, cv.4 spoj výrazy k sobě a přelož je do češtiny, cv.5 
uprav rozhovor, jak jde vše za sebou 
2.Robin Hood – str.52 cv.1b – vyber správnou odpověď a napiš odpověď celou 
větou. 
3.Pracovní sešit – str.36 cv.1 popis obrázku podle vzoru,poslech CD v prac,sešitě 
cv.2a, b, zapiš slovíčka k oddílu B/ str.83 
  
 
 
Předmět: Německý  jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání platí pro období: 2.4. - 14.4.2020 
Email  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
  
1. Učebnice str.9/ cv. 2 přeložit zajímavosti o německy mluvících zemích – s 
použitím slovníku na Seznamu, mobilu atd. 
2. odpovědět na Opakovací kvíz str. 10 
 

 

 

Předmět: 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. 

 

mailto:Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz
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Třída: 9.AB (skupina 3Aj9)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 2. 4. – 14. 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 

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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