
Materiály k samostudiu 

Úterý 31. 3. 2020 

Třída 9. A 

ČESKÝ  JAZYK 

Vypracujte do sešitu zápis Karel Čapek podle zadání. Přečti si ukázku Karel Čapek Šlépěje, vypiš 

hlavní postavy a stručně (cca 7 vět) napiš děj ukázky. (veškeré materiály na mailu 

dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník)   

ANGLICKÝ  JAZYK 

p.uč. Jurečková  

Přečti si text „Murder at the Theatre“ v učebnici str. str. 51 a vypracuj cvičení 1,3 a 4 str.50 

p.uč. Paštová 

  uč.str 53 "Social studies: TV" , přečti a přelož si  text Television, označ věty ve cv 2a, vypiš do 

slovníčku slovíčka Culture str 77 v prac. sešitu 

MATEMATIKA 

Funkce přímé úměrnosti 

1)uč. str. 128/8 zapsat zadání do sešitu a vypracovat 

nápověda: když t=1 h, potom s=100 km 

když t=2 h, potom s=200 km atd. ještě 2 hodnoty dopočítat, sestrojit graf (jako ve fyzice) 

-na vodorovnou osu čas (t), na svislou osu dráhu (s) 

- graf je polopřímka (část přímky) to značí, že jde o lineární funkci-rovnice: y=100x (protože s= vt) 

- v této funkci chybí b (protože b=0) 

2)str.128 modrý rámeček-definice 

3)sestrojit a porovnat grafy funkcí: a) f: y = 2x, x je libovolné reálné číslo 

b) g: y = -2x, x je libovolné reálné číslo (na sestrojení grafů stačí zvolit jen 2 hodnoty x, protože víme, 

že grafem je přímka a na její sestrojení stačí 2 body 

 

CIZÍ JAZYK  

Němčina 

p.uč. Tenglerová  

mailto:dejepis.perina@seznam.cz


V učebnici na straně 44 vypracujte do sešitu test: Teste dein Deutsch: 

1. Wer macht was? Kdo dělá co? – věty jsou popletené, napište je správně. 

2. Skládejte slova – přídavná jména – 8 slov. 

3. Doplňte sloveso werden (budoucí čas). 

4. Doplňte spojky a napiš do sešitu. 

5. Procvičte si stupňování přídavných jmen. 

p.uč. Hellerová  

extr@deutsch – daší díl zhlédnout a vypsat si nová slovíčka, kterým nerozumíš 

Klíč ke správnému řešení – učebnice – 54/6 

wollten 

mussten 

konnten 

durften 

waren 

hatten 

p.uč. Novotná  

1. Opakování: učebnice 78/ 6 - příklad pod tabulkou, zapište 8 vět do škol. sešitu a zkuste 

charakteristiku vymyslet podle pravdy :), nápověda - str. 79/ zelená tabulka nahoře! 

2. Pracovní sešit - zadání vypracujte do školního sešitu, ve cv. 3 pohlídejte smysluplnost vět, pro  cv. 7 

použijte nápovědu - zelená tabulka str. 79 nahoře. 

cv. 3 



 

cv.7 



 

Ruština  

Práce na mailu dejepis.perina@seznam.cz , heslo: perina1139, složka 9.ročník 

Francouzština 

1) U s. 86 do sešitu písemně / cv. 1 a-Napiš co je/ není potřeba podle obrázků,  

b- logicky doplň věty (vyjádři povinnost či zákaz). 

c- Doplň se slovesy v rozkazu 

d- Poraď těmto lidem, tak abys chránil životní  prostředí 

2) zopakuj si slovíčka unité 6- Découvre l´histoire- výslovnost trénuj se slovníkem na 

seznamu https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/carr%C3%A9 

3) pusť si video pro zopakování slovíček https://www.youtube.com/watch?v=ZfdrqYsZLmc 

FYZIKA 

Sledovat ČT2 pořad-Odpoledka od 12,00 (bývá i fyzika)  

Síla - str. 187 – opakování-přečíst 

Práce a výkon – str. 189 opakování – přečíst, výpisky (vzorce, jednotky, převody jednotek) 

-str. 189/2, 3, 5 vypočítat 
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DĚJEPIS 

České země za druhé světové války, opsat slidy: 20 a 22, opakování rozhodni ano-ne, neopravuj!, 

buď do sešit napiš číslo otázky a odpověď ano-ne, nebo vytiskni a napiš odpověď k otázce (veškeré 

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