
Materiály k samostudiu 

Středa 25. 3. 2020 

Třída 9. A 

 

Zeměpis   

Zaznamenávejte si prosím, čemu nerozumíte a nedokážete dohledat.. Jednodušší otázky 
zodpovím emailem, ostatní po návratu do školy. 

A hlavně buďte zdraví. 

učebnice str.61 

Ohniska politických, národnostních a náboženských konfliktů 

*Nejprve si přečtěte modré motivační otázky a odpovězte si na ně. Pozor – mapka světových 
náboženství je v uč.na str.7/obr.3 

*Zopakujte si podle učebnice na str.43/modrá lišta pojmy národ, národnost 

*Přečtěte si text v učebnici a napište si stručný a přehledný výpisek. 

*Odpovězte si na otázky uvedené červenými body. I když nejsou aktuální, změny mají dosah 
až do dnešní doby. Prohlédněte si obrázky na modré liště. 

*Ze str.62/modrá lišta si vypište, co je terorismus. 

Český jazyk  

Prezentace Příslovečné určení 2,  opsat a naučit PU příčiny, účelu, podmínky a přípustky, pak 

do sešitu cvičení Příslovečná určení 2, z vět vypište příslovečná určení a určete jejich druh. 

(materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 9.ročník) 

 

Chemie 
Estery 

    výpisky str. 41 (co jsou, jak vznikají, co je esterifikace, vlastnosti, použití….) 
                příklady esterů používaných jako esence + zjisti další příklady 
 
 
Cizí jazyky 
Francouzština 
1) na Youtube shlédnout video 10 useful expressions with 
"avoir" https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w 

mailto:dejepis.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w


zapsat těchto  10 frází se slovesem  avoir do sešitu  
2) s. 85 v učebnici- přečíst text a vypracovat odpovědi na otázky u cv. 2 a 3 
 
 
Ruština 
Vypracujte cvičení 2 z pracovního listu. Opět platí, že pokud nemáte možnost tisku, napíšete 

do sešitu. 

 
Němčina 

p.uč. Novotná:  

Učebnice 1) str. 74/ Teste dein Deutsch, řešení zapište do škol. sešitů 

  2) str. 76/ Was für ein Typ bist du?      

  - přídavná jména v modrých štítcích si přeložte a naučte se je i psát  

 - vymyslete hádanky o svých spolužácích např. Wer ist das? Er/Sie ist   

 kontaktfreudig, aktiv und humorvoll? (2) 

Vyřešte úkol: Wass passt zusamenn? -Co k sobě patří? -  do škol. sešitu zapište dvojice 

  tolerant   unsicher     

  extrovertiert   autoritär     

  sympathisch   ungeduldig     

  aktiv    ruhig      

  selbstsicher   introvertiert     

  geduldig   unsympathisch     

              dynamisch   faul 

 

p.uč Hellerová:  
 www.klett.cz – další vyzkoušení testů z naší učebnice online – nastavení cvičení podle názvu 
kapitoly knihy a typu otázek 
 p.uč Tenglerová:  
 

Yotube: 

extra deutsch episode 1 – vypracuj do sešitu cvičení: 

Na každou otázku vyber odpověď z nabídky pod cvičením. 

Übung 2 

Finde für jede Frage die richtige Antwort. 

1. Wer ist Sam Scott? 

2. Möchtest du etwas trinken? 



3. Wann kommt er denn? 

4. Wer bist du? 

5. Hast du Hunger? Was ist dein Lieblingsessen? 

6. Hat jemand meine neue Zeitschrift gesehen? 

a. Samstag, 7. Juli ... aber das ist ja ... heute! b. Currywurst. c. Er war mein Brieffreund. Aber das ist 
sieben Jahre her. d. Nein, wo ist sie? e. Ich bin Nic. Ich wohne nebenan. f. Ja … hast du eine Cola? 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


