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

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

Jelikož mnoho žáků doposud nevypracovalo, termín 1.4. posunut nejdéle do 8.4. !!!!!!!!!!! 

Matematika – 9.C 
Jméno vyučujícího: Jaroslav Grill 

Zadání platí pro období: 2.4. – 8.4.   

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

 

1) Zašlete mi ke kontrole na můj školní email vyfocené příklady z 1. týdne, tedy: str. 153 – 158 (zašli 

okamžitě po přečtení) 

2) Příklady z pracovního sešitu ze strany: 159 - 167 zkontrolujte zde: 

https://zsgvodnany-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jaroslav_grill_zsgvodnany_cz/EajwGw5dJ3FGiWvm0tEHYMcBk69

5_p6sOE68qZ1pIx02vw 

    !! úlohy ze str. 165 a 166 jsou navíc, jsou tedy nepovinné !! 

3) do 4. 4. (sobota) – zašli ke kontrole příklady ze str. 159 – 164 

4) JEHLAN 

- učebnice str. 50 – 60  - prostudovat 

- shlédni toto video: https://youtu.be/C2iIdPb8A9s 

 Je zde vysvětleno, co máš o jehlanu vědět, udělej si z videa poznámky (důležitých je prvních 6,5 

minuty) 

 

- zápis do sešitu, viz. minulý týden 

- Pracovní sešit: 177 – 180 (A1 – A9) – vypočítat 

 

Videa: 

Shlédněte videa na téma Jehlan od Petra Kašáka. Videí je celkem 17 – vyber si jich alespoň 6 (3 na 

povrch, 3 na objem) 

 

Vezměte si tužku a papír a počítejte také. Tím si dané téma velmi dobře procvičíte. Pokud nestíháš, je 

možné video kdykoliv zastavit, případně se vrátit, nebo si video přehrát znovu 

 

Např: https://youtu.be/hP-9_aoJoPc    - návod jak spočítat Př. 178/A3 

https://youtu.be/P7wrfNnBueI - návod jak spočítat Př. 177/A2 
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Fyzika – 9. ročník 
Mgr. Lukáš Filip – lukas.filip@zsgvodnany.cz 

2.4. – 8.4. 2020 

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

Venuše 

 druhá planeta sluneční soustavy 

 nemá magnetické pole 

 velká sopečná činnost 

 90x větší tlak vzduchu než na Zemi 

 velké množství blesků v atmosféře -> kvůli tlaku se žádný nedotkne povrchu 

 opačná rotace kolem osy než u ostatních planet (slunce vychází na západě a zapadá na 
východě) 

 poloměr: 6050 km (6. největší) 

 teplota na povrchu 480°C (nejteplejší) 

 oběh kolem Slunce za 225 dní 

 rotace kolem své osy za 244 dní (nejpomalejší) 

 vzdálenost od Slunce: 108 mil km 

Mars 

 čtvrtá planeta sluneční soustavy 

 složením a vzhledem nejpodobnější Zemi 

 označení – rudá planeta (hnědo červená hornina – oxid železa) 

 prašná planeta 

 slabá atmosféra 

 na pólech ledová pokrývka tzv. polární čepičky (zmrzlý oxid uhličitý) 

 dva měsíce – Phobos a Deimos 

 poloměr: 3400 km 

 povrchová teplota: -50°C 

 oběh kolem Slunce za 687 dní 

 rotace kolem své osy za 24,5 hod 

 vzdálenost od Slunce: 228 mil km 

 

Anglický jazyk – 9.ročník 2.skupina 

  Jméno vyučujícího : Dagmar Šmídová 

  Zadání platí pro období:  2.4. – 8.4. 

  Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Future time – write to your exercise book : Student’s book, p.71, e.3 a,b,c, 4, 6 

                          Work book – p.56, e.2,3, p.57, e.5 
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Anglický jazyk – 9.ročník 3.skupina 
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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Zeměpis – 9. ročník 
Mgr. Radek Hrdlička; Radek.Hrdlicka@zsgvodnany.cz 

Zadání do 8.4.2020 

Obyvatelstvo České republiky 

počet obyvatel  

přirozený přírůstek (°/oo)  

hustota osídlení  

míra urbanizace  

města nad 95 000 obyvatel +  
počty obyvatel 

 

naděje na dožití (M,Ž)  

národnostní menšiny (%)  

náboženská struktura (%)  

 

Poznej osobnosti české veřejného života 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Nápověda: uznávaná fotografka 
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Chemie – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Stejné zadání  - platí přibližně do období: do 10. 4. 2020 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

odkaz na práce: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan 

Přírodopis  – 9. ročník 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Stejné zadání platí přibližně do období: do 10. 4. 2020 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

odkaz na práce: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan 

 

Německý jazyk – 9. ročník 
Zuzana Libičová; Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

stejné zadání platí do 8.4.2020 

1, Opakování slovíček 5. a 6. lekce 

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 

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

neposlal) 

Pracovní listy nadále zde:  https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/libicova-zuzana 

 

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

zadání do 8.4.2020 

Učebnice strana 114  až 115. 

1) Studená válka: přečíst,  stručně zapsat. 

2) Vyber si 1 z politiků studené války, najdi si o něm zajímavosti. (sešit, cca 5 řádků). 

Děkuji za spolupráci. Kontrola po ukončení mimořádného opatření. 
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