
Třída: 9. CD 

Předmět: Chemie a Přírodopis 

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 

 

Třída: 9.CD  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Práci naleznete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska 

 

 

Třída: 9. D 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Daniela Soukupová 

Zadání platí přibližně pro období: do 8. 4. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz  

 

V další části samostudia si přečtěte v učebnici kapitoly na stranách 102 – 107. 

Pozornost věnujte mapám i doplňujícím ukázkám. 

Zápisy do sešitu najdete na dalších stranách. Můžete si je vytisknout a nalepit nebo přepsat. 

Tentokrát je součástí samostudia i úkol k odeslání. Zadání najdete na poslední straně. 
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SVĚT NA POČÁTKU STUDENÉ VÁLKY 

 

Po 2. sv. válce se svět rozdělil do nových mocenských  

a spojeneckých bloků. 

 

1. Státy s demokratickým státním zřízením  

    a tržním hospodářstvím    

    tzv. "Západ" (USA, státy západní Evropy) 

 

2. Státy s totalitním režimem, komunistický režim 

    tzv. "Východ" nebo "Sovětský blok" 

    (SSSR + státy, které se dostaly do jeho mocenské sféry) 

 

 

Začalo období tzv. "studené války" = dlouhodobý globální konflikt mezi 
komunistickými a demokratickými státy, který probíhal od konce 2. sv. 
války do zhroucení komunismu koncem 80. let 20. st. 

 

Na obou stranách se rozvíjel zbrojní průmysl. Největší hrozbou pro 
lidstvo se staly zbraně hromadného ničení. 

 

" železná opona" 

 

1949 - vznikla Spolková republika Německo (SRN) 

           a Německá demokratická republika (NDR) 

 

 

 

Hlavní vývojové rysy západních států 

 

- demokratické státní a společenské uspořádání 

- svobodná tržní ekonomika 

- respektování lidských a občanských práv 

 

 

- duben 1949 - NATO (Organizace Severoatlantické smlouvy) 

  = vojensko-politický pakt 

 

Demokratické státy západní Evropy se začaly spojovat i ekonomicky -) 
zakládání společných hospodářských institucí.   

1957 – Evropské hospodářské společenství (EHS). 



Vývoj v zemích východního bloku 

 

SSSR - tvrdý totalitní režim - J. V. Stalin 

           - povolena pouze komunistická ideologie 

 

Součástí sovětského bloku se staly země střední a JV Evropy 
(Československo, Polsko, NDR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Albánie). 

Stalinovu diktátu se plně nepodřídila pouze Jugoslávie. 

 

- neomezená vláda komunistické strany, která zasahovala  

  do všech oblastí života 

- vykonstruované politické procesy, tajná policie 

- zrušeno soukromé vlastnictví - znárodnění, kolektivizace 

 

 

Diktátorské komunistické režimy vznikly i ve východní části Asie (Čína, 
Korejská lid. dem. republika, Vietnamská dem. republika). 

 

 

1949 - RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) 

           hospodářská organizace zemí sovětského bloku 

 

 

 

1955 - Varšavská smlouva = vojenská aliance zemí sovětského bloku 

 

 

1950 -1953 – válka v Koreji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚNOR 1948 V ČESKOSLOVENSKU 

 

 

únor 1948 - vrcholila vládní krize  

                   (rozpor mezi komunisty a politiky ostatních stran) 

 

 

20. únor 1948 - část demokratických ministrů podala demisi 

 

 

25. únor 1948 - prezident pod nátlakem komunistů demisi přijal 

 

Na jejich místa jmenoval politiky navržené Gottwaldem. 

 

 

Komunistickým převratem ("Vítězný únor") byl v zemi nastolen 
komunistický režim. 

 

únor 1948 - listopad 1989 

 

 

květen 1948 - přijata Ústava 9. května 

 

 

Edvard Beneš odstoupil z úřadu prezidenta republiky. 

 

Klement Gottwald - nový prezident 

 

 

Komunisté po svém nástupu k moci začali pronásledovat všechny, kteří 
s nimi nesouhlasili =) řada lidí odešla do emigrace. 

 

 

 

Významné zahraniční rozhlasové stanice: 

 

Rádio svobodná Evropa 

Hlas Ameriky 

 

 



Úkol k odeslání  

Až si učivo projdete, vypracujte následující úkoly. Určitě vám pomůže učebnice, 

kde jsou různé doplňující ukázky, zajímavosti nebo slovníček pojmů a osobností. 

V zadání jsou i otázky týkající se opakování první části samostudia. Své 

odpovědi pošlete na uvedenou adresu. Děkuji. 

 

1. Postupimská konference (kdy, 2 cíle) 

2. Ve kterém městě se konal hlavní proces s válečnými zločinci? 

3. Jak se změnila rozloha poválečného Československa? 

4. Které národnosti se týkal odsun? 

5. Jak se rozdělil svět po 2. světové válce? 

6. Vysvětli pojem studená válka. 

7.  Který politik poprvé použil označení železná opona, když charakterizoval 

tehdejší situaci? 

8. Vysvětli zkratky OSN, NATO, EHS, RVHP. 

9. Kdy byl nastolen komunistický režim v Československu? 

10.  Vysvětli pojem totalita. 

 

 

Třída: 9. D (skupina 1 – Daniela Soukupová) 

Předmět: anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Daniela Soukupová 

Zadání platí přibližně pro období: do 8. 4. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V další části samostudia pokračujte v opakování UNIT 5.  

Podle pracovního sešitu (strana 83-84) opakujte slovní zásobu Unit 5A, B, C, D. 

Podle pracovního sešitu (strana 78-80) si připomeňte probranou gramatiku – trpný rod – 

tabulky 5.1 – 5.13. 

Dále vypracujte tato opakovací cvičení: 
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pracovní sešit strany 52-53 (Progress check) 

pracovní sešit strana 70 / cvičení 1, 2, 3, 4 

učebnice strana 61 / cvičení 5a   A GREEN QUIZ – Přečtěte si otázky a vyberte odpovědi. 

Odpovědi k tomuto cvičení (číslo otázky +vybraná odpověď např. 1d) mi pošlete na 

uvedenou adresu. Děkuji. 

 

 

Třída: 9.D (skupina 1Nj9) 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 26.3.-1.4.  

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

 K zopakování učiva webová stránka www.umimenemecky.cz – procvičování německého 

jazyka online zdarma 

 Procvičovat slovní zásobu celé 5. lekce 

 Učebnice s. 44 – Otto ist krank – cv. 1b – písemně do školního sešitu odpovědět celými 

větami 

 Opakování rozkazovací způsob – přepiš a přelož věty viz níže do školního sešitu 

 

Petře, pojď k tabuli! 

Paní Meierová, přijďte! 

Moniko, buď potichu a poslouchej! 

Kláro, napiš mi! 

Podejte nám to! 

Děti, mluvte nahlas! 

Jeďte pomalu! (vykání) 

Odpovězte rychle! 

 

 Gramatika „WAREN“ a „HATTEN“ = Präteritum (minulý čas) od slovesa být a mít – opsat do 

školního sešitu z učebnice s. 49 tabulku dole 

 Přepiš do školního sešitu a správně doplň cv. 16 na stránce 50 v učebnici 

 Pokud možno vytisknout soubor „Waren, hatten“ a založit do školního sešitu, pokud nemáš 

možnost tisku, mít uložené pro budoucí potřebu 
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Německý jazyk – 9. ročník – 3.skupina 
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…. 

 

 

 

 

 



Fyzika – 9. ročník 
Mgr. Lukáš Filip – lukas.filip@zsgvodnany.cz 

26.3. - 1.4.2020 

 

Do sešitu přepište nebo vytiskněte a vlepte tyto poznámky. Nemusíte znát přesná čísla, ale 

naučte se zajímavé a údaje. 

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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Třída 9. D  

Předmět: MATEMATIKA  

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá  

Zadání platí přibližně na období: 25. 3. až 31. 3. 2020  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

 

1. Úkol: čtvrtek 26. 3. 

Vypracuj v PS test na straně 167. Až ho vypočítáš, tak mi ho ofoť a zašli na můj pracovní 

email. Obrázek ulož pod svým příjmením! 

2. Úkol: pátek 27. 3. 

Vypočítáš příklady na straně 168 a 169. Opět, až budeš mít vypočteno, stránku ofotíš a zašleš 

na můj email. Pokud ti nějaký příklad nepůjde, nevadí, můžeš mi napsat a vysvětlím.  

Př1 a) A : B : C 

           5          2  /. 7 

                 4    7 / . 2 

          35 : 8 : 14 

3. Úkol: pondělí 30. 3. 

Zopakuj si osovou a středovou souměrnost. Vypracuj cvičení 1, 2, 3 na straně 171. Zase 

pošli!! 

Obě souměrnosti si můžeš zopakovat na youtube 
osová souměrnost 
https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE 
středová souměrnost 
https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo 
 
4. Úkol: úterý 31. 3.  
Na stránkách 173 – 175 jsou konstrukční úlohy. U každé je důležité udělat rozbor (náčrtek), 
můžeš použít i pastelky, aby sis uvědomil, co je zadané a co máš dořešit. Ti, co jdou na 
střední školu (zvláště gymnazisté), udělají i postup konstrukce. Všichni mi pošlou, alespoň tři 
příklady. 
 
Kdo je rychlý a chce si ještě počítat, protože jistě víte, že přijímačky budou, tak může 
počítat ve třetím díle PS závěrečné opakování strana 220 až 236. Co neumíte, vynechte. 
 
 
Výsledky z minulého týdne:  
PS 154: Př5: S= 5 375 m2, o = 318,08 m; Př6: S = 82,5m2 , o = 37,2 m ; Př7: S = 10,93dm2 , l = 
3,71dm; 
              Př8: S = 17,94m2 ; Př9: S = 537,5cm2; Př10: a = 2,65dm , o = 28,7dm; Př11: S = 
1038cm2 
              Př12: o = 50,1cm; Př13: 36,3%; Př14: o = 98,83cm; Př15: S = 126cm2; Př16: o = 
51,87cm 
PS 159: Př1: V = 44,8l; Př2: S = 148,6m2; Př3: u = 17,9cm; Př4: u = 10,39cm;  Př5: V= 
301,44cm3,  
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              S = 251,2cm2; Př6: m= 28,35kg; Př7: V= 5190dm3, SPL = 1800dm2; Př8: S = 869,5dm2;  
              Př9: m= 35,1kg; Př10: S = 343,6cm2; Př11: e = 276mm; Př12: m= 160,2g; Př13: S = 
453,73m2;  
              Př14: S = 25,21cm2; Př15: d = 32cm; Př16: m= 2120g; Př17: v = 50,1m; Př18: 78,7%;  
              Př19: 52,33%; Př20: m= 15,136kg; Př21: V = 3532,5cm3, S = 1295,25cm2; Př22: d = v = 
66mm;  
              Př23: 181,44m3; Př24: V = 1,27m3; Př25: 8,058m2; Př26: V = 1543,5cm3, m= 4,3kg; 
              Př27: x = 409,1mm 
           

 

Třída: 9. D 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz 

 

Jazyk 

1. Učebnice str.12/4, 5, 7 a (pomoc hledejte na str.10) 

2. Učebnice str. 26/ 9, 10, 11, 12, 14 (pomoc hledejte na str. 15 a str. 18) 

3. Učebnice str. 31/5, 7 

4. Učebnice str. 32/1 b, c, d, e, f 

5. Učebnice str.39/6 

6. Řešení úloh vám pošlu po víkendu.  

 

Všechna cvičení vypracujte do sešitu. Až budete mít řešení a práci si 

opravíte, pošlete mi prosím do 1. 4. oskenované, či vyfotografované 

vypracování úloh na moji školní e-mailovou adresu. Stejně tak práci ze 

slohu a z literatury. 

7. Opakování tvarosloví – skloňování číslovek dva, oba 

Nejprve si tvary číslovek zopakujte: učebnice str. 43. 

Pak prověřte své znalosti na: https://www.mojecestina.cz/article/2011091601-test-

cislovky-dva-oba 

https://www.mojecestina.cz/article/2014102101-test-sklonovani-cislovek-dve-a-dva-1 

8. Opakování tvarosloví – skloňování číslovek tři, čtyři 

Nejprve si tvary číslovek zopakujte: učebnice str. 42. 

Pak prověřte své znalosti na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/643 
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Sloh (zdroj: Jeden svět na školách) 

Úvodní motivační lekce 

Téma: úvaha o stáří 

Součástí lekce je zhlédnutí filmu, který najdete na níže uvedené adrese. 

I. Aktivita před filmem:  

Vaším prvním úkolem je zpracovat odpovědi podle zadání níže. Cílem je přemýšlet před 
filmem o tom, co pro nás znamená stáří.  

 

1. POPIŠ – Co je to stáří? Stačí slovo nebo věta.  
______________________________________________________________________ 

2. POROVNEJ – Čemu se stáří podobá? A čeho je opakem?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. VYBAV SI/ASOCIUJ – Jaké jsou tvé další asociace, když se řekne stáří?  
______________________________________________________________________ 

4. ANALYZUJ – Co všechno stáří tvoří, co má vliv na to, jaké stáří je?  
__________________________________________________________________________
_______ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. APLIKUJ – K čemu je stáří dobré? K čemu je dobré být starý? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________  

6. ARGUMENTUJ – Jaké jsou klady a zápory stáří?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

II. Film – Hiphop-erace (stránky Jeden svět na školách) 

https://www.jsns.cz/lekce/15735-hiphop-erace#film 

 

III. Reflexe po filmu – co cítím? 

Z uvedeného seznamu emocí vyberte ty emoce (postoje, naladění), které po 

zhlédnutí filmu cítíte. Do pravého sloupce několika sovy napište důvod. 

EMOCE PROČ 

radost  
 

smutek  
 

https://www.jsns.cz/lekce/15735-hiphop-erace#film


naděje  
 

beznaděj  
 

zlost  
 

chuť pomoci  
 

zvědavost  
 

nejistota  
 

nedůvěra  
 

zmatek  
 

obdiv  
 

vděčnost  
 

dojetí  
 

Literatura 

Čítanka str. 25-26, William Shakespeare, Romeo a Julie 

Přečtěte si text a odpovězte na následující otázky: 

1. První část textu na str. 25 (ta nad obrázky) je  

a) prozaický text (próza) 

b) poetický text (poezie) 

c) dramatický text (drama) 

 

2. Druhá část textu na str. 25 se skládá 

a) z monologu a dialogu 

b) z monologu 

c) z dialogu 

 

3. Z  úryvků na str. 25 vypište obrazná vyjádření – metaforu, personifikaci, přirovnání a 

básnické přívlastky (epiteton) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



4. Najděte v celém textu místa, kde se nepřímo dozvídáme o emocích, které prožívá 

mladý Romeo. Nejprve emoci pojmenuj, pak uveď konkrétní výrazy či věty, které to 

dokládají. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Najděte místa, kde se nepřímo dozvídáme o emocích, které prožívá Julie. Postupujte 

jako v předchozím bodě. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Najděte ve třetí části textu na str. 26 jeden příklad řeči přímé. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Napište slova, která vás napadají po přečtení celého textu. 

 

Sledujte prosím doplňující zprávy, které vám posílám na třídní e-mailovou adresu. Zdravím 

vás, doufám, že se máte dobře a těším se, až se zase setkáme. 

Paní učitelka Jarolímová 

 


