
Český jazyk – 9.C 
Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Vršecká 

odkaz na práci zde: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/vrsecka-jana 

 

Matematika – 9.C 
Jméno vyučujícího: Jaroslav Grill 

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

 

1. kontrola učiva str. 153 – 158 (A3-A16) 

Vypracované učivo z minulého týdne si zkontrolujte na tomto odkazu (celý odkaz označte a zkopírujte 

do prohlížeče): 

https://zsgvodnany-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jaroslav_grill_zsgvodnany_cz/EfhSXK1QAgBAv4XbGu2GQfgBXPcu

NtK6Jy8VS5rjFU3uPQ?e=IGhnVb 

heslo: kontrola 

V pracovním sešitě opravte chyby, případně příklad znovu vypracujte do školního sešitu (celý 

správně).  

 

2. - pracovní sešit str. 158 – vyplňte tabulku – všechny vzorečky jsou k nalezení na internetu 

 

3. Pokračujte v příkladech str. 159 – 167 (jedná se o opakování učiva z 8. ročníku) – můžete se 

podívat do loňského prac. sešitu – látka Objem a povrch hranolu, Válec 

Připomínám: 1) Je vždy nutné udělat náčrtek (kde uvedete co znáte a co máte spočítat) 

                          2) Zamyslet se, zda slovní úloha vede na objem, nebo povrch. Zvolit správný vzorec 

                          3) V příkladech A4, A5, A7, A11 použijte Pythagorovu větu (učili jsme se jí loni) 

                       Pro zopakování vysvětleno např. zde:           

https://drmatika.cz/wiki/geometrie/pythagorova-veta/ 

                           4) Odpověď by měla být slovní. 

4. JEHLAN 

- Učebnice str. 50 – 60  - prostudovat 

- Poznámky: - zasílám své poznámky (viz. další strana) můžete si udělat i své poznámky z 

učebnice 

- Propočítat pracovní sešit: str. 177-178 

 

5. Email na mě máte, kdykoliv pište čemu nerozumíte, nejlépe příklad ofotit i s Vaším řešením a 

zaslat 
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6.  Koncem týdne zveřejním na této stránce   https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/grill-

jaroslav 

odkaz pro kontrolu příkladů z pracovního sešitu  ze strany 159 – 167 
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Anglický jazyk – 9.ročník 2.skupina 

  Jméno vyučujícího : Dagmar Šmídová 

  Zadání platí pro období:  25.3.- 1.4. 

  Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Navazuji na první várku úkolů. Prosím poslat výstupy písemně na můj email, konkrétně: 

Student book p. 71, e.2, p.76, e.1, p.86, e.1 a,b,c, 2,3,4, p.87, e.1,2 

Write your own text A 4 – How do I live these days? What do I do without my schoolmates? How do I 

spent my extra free days? Send it me by email! Thanks! 

 

 

 

 

Anglický jazyk – 9.ročník 3.skupina 
Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Práci naleznete na https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska 
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Fyzika – 9. ročník 
Mgr. Lukáš Filip – lukas.filip@zsgvodnany.cz 

26.3. - 1.4.2020 

 

Do sešitu přepište nebo vytiskněte a vlepte poznámky z předchozího samostudia. 

 

Slunce 

 jediná hvězda sluneční soustavy 

 je středem sluneční soustavy 

 obíhá okolo středu Mléčné dráhy 

 stáří Slunce ≈ 4,6 mld. let 

 svítit bude ještě ≈ 5 mld. let 

 barva – při východu a zápasu může být červené 

           - přes den žluté až bílé 

 označení – žlutý trpaslík 

 zanikne vyhasnutím 

 koróna – záře kolem slunečního disku 

 

 poloměr 700 000 km 

 hmotnost: 2 x 1030 kg (je to 99,8% hmotnosti celé sluneční soustavy) 

 teplota jádra 15 mil °C 

 teplota povrchu 6 000 °C 

 sluneční skvrny = chladnější místa na povrchu (3 800 °C) 

 vzdálenost od Země je 150 mil. km 

 

Merkur 

 první planeta sluneční soustavy 

 nemá atmosféru => bezbarvá planeta – obloha černá i ve dne 

                               => spousta kráterů 

 železné kovové jádro 

 největší hustota ze všech planet 

 poloměr: 2400 km (nejmenší) 

 největší teplotní rozdíly – přes den 430°C, přes noc -180°C) 

 oběh kolem Slunce za 88 dní (nejrychlejší) 

 rotace kolem své osy za 58 dní 

 doba od svítání do svítání trvá 180 dní (jeden den je delší než jeden rok  ) 

 vzdálenost od Slunce: 58 mil km 
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Chemie – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí přibližně do období: do 10. 4. 2020 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

 

Poznámky naleznete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan 

 

Přírodopis  – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí přibližně do období: do 10. 4. 2020 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

 

Poznámky naleznete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan 

 

Zeměpis – 9. ročník 
Mgr. Radek Hrdlička; Radek.Hrdlicka@zsgvodnany.cz 

 

- naučit se všechny hmotné památky ze seznamu UNESCO v ČR (je jich 13) 
- vyhledat je na google.com  
- naučit se název stavby 
- vědět, v jakém městě (pokud to není město samotné) se památka nachází.  
 

 

Dějepis – 9.C 
Mgr. Jana Kovářová; Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

1. 4. 2020 

1) Učeb. str. 112 -113. Přečíst, seznámit se s učivem. 

2) Dodělat úkoly z minulého zadání ze dne 16. 3.2020, pokud je ještě nemám! 
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Německý jazyk – 9. ročník 
Zuzana Libičová; Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

do 8.4.2020 

1, Opakování slovíček 5. lekce, začít pomalu s 6. lekcí 

 

2, Opakování gramatiky – přivlastňovací zájmena; minulý čas sloves haben, sein; osobní 

zájmena ve 3. pádě; způsobová slovesa; předložky se 3. a 4. pádem; rozkazovací způsob 

  

2, Vypracovat pracovní listy, poslat ke zpětné kontrole ( i PLč.1 z minulého období, kdo 

neposlal) 

Přelož, pozor na číslo podstatného jména : 

moje záda …………………………………….. jeho ruce…………………………………….. 

její břicho …………………………………….. tvoje čelo …………………………………….. 

naše nohy …………………………………….. Vaše oko …………………………………….. 

jejich uši …………………………………….. vaše zuby …………………………………….. 

tvoje vlasy …………………………………….. jeho tvář …………………………………….. 

unsere Köpfe ………………………………….. mein Knie…………………………………….. 

ihre Augen …………………………………..  euere Nasen …………………………………….. 

seine Brust …………………………………….. unsere Lippen ………………………………… 

mein Fuβ …………………………………….. Ihre Münder …………………………………… 

dein Ellbogen…………………………………….. unsere Arme……………………………… 

 

Přelož, připiš číslo pádu: 

vor ihm …………………………………….. über dich …………………………………….. 

hinter euch …………………………………….. auf dir …………………………………….. 

neben mich …………………………………….. unter uns …………………………………….. 

für sie ………………………….. zwischen ihm und ihr …………………………………….. 

přede mnou …………………………………….. za tebe …………………………………….. 

pod námi …………………………………….. nad nimi …………………………………….. 

do nich ……………………………………..  na něj …………………………………….. 

vedle ní …………………………………….. pro tebe …………………………………….. 
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Utvoř rozkazovací způsob: 

sein (ihr) ………………………………springen (du) ……………………………… 

 Radfahren (Sie) ……………………………… geben (du) ……………………………… 

 gehen ( wir) ……………………………… arbeiten  (ihr) ……………………………… 

laufen  (du) ……………………………… sein (du) ……………………………… 

holen  (wir) ……………………………… stehen (ihr) ……………………………… 

Co koho bolí? Doplň: 

příklad: Oma/Kopf – Ihr Kopf tut ihr weh. 

Bruder/ Kinn …………………………………………………………………………………………. 

Kind/Bauch …………………………………………………………………………………………. 

wir/Beine …………………………………………………………………………………………. 

du/nichts …………………………………………………………………………………………. 

Frau Klein/Hände ……………………………………………………………………………………… 

was/ er???? ……………………………………………………………………………………… 

ich/ Zähne ……………………………………………………………………………………… 

Nezapomeň si opakovat slovíčka + nová lekce!!!! 

+ poslední úkol je tak trochu i z VV, tak mi pak pošlete vyfocenou tvorbu 

Nakresli podle popisu na samostatný papír: 

Mein Körper ist normal groβ, aber dick. Mein Kopf ist rund. Ich habe drei Stielaugen, sie sind groβ 

und auch lang. Ich habe einen kleinen roten Nase und einen groβen Mund mit zwei groβen 

schwarzen Zähnen. Ohren habe ich auch, zwei und sind spitz. Ich habe keinen Hals, aber runden sehr 

dicken Bauch. Ich habe vier lange Arme und sechs Finger. Mein Bein ist lang und dünn mit groβem 

Fuβ und vier Zehen. Und meine Haare und Farbe? Das ist auf dir…. 

 

 

 


