
Materiály k samostudiu 

Pátek 5. 6. 2020 

Třída 9.B 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

PS str. 55 cv. 4 nepřímou řeč přepiš do přímé 

Učebnice str. 70 – přečti si článek a odpověz otázky cv. 1 

Test pro určení pokročilosti:  (pokud bez zaváhání označíš správně těchto 7 úkolů – máš 

úroveň A1 – což je začátečník – výsledky budou zítra) 

1. ………. Spanish? 

a) Do you speaking                                              

b) Does you speak 

c) Dou you speak 

d) Are you speak 

2. I …………..books. 

a) Reads 

b) Read 

c) Reaking 

d) Reat 

3. The children have ………… apples. 

a) To 

b) Too 

c) Twa 

d) Two 

4.  I am writing to …… 

a) Hers 

b) She 

c) Her 

d) Where 

5. Kate is …………..now. 



a) Her 

b) Here 

c) Heer 

d) Her 

6. Peter ………….me. 

a) Isn´t   liking 

b) Don´t like 

c) Doesn´t likes 

d) Doesn´t like 

7. People ……… happier  these days. 

a) Are 

b) Is 

c) Does 

d) will 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

Book Unit 5 revision: page n. 66 excercise 2, 4 

 

MATEMATIKA 

Viz příloha. 

 

DĚJEPIS 

Svět v 60. letech 20. století 

1. www.slavne-dny.cz 16.5. 1966 Den, kdy začala čínská kulturní revoluce 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10002277/den-kdy-zacala-cinska-kulturni-revoluce-16-

kveten 

Zápis: 1. příběh kulturní revoluce = příběh Mao Ce-tunga     

 2. představy Maa o komunistické společnosti - zrušení osobního vlastnictví,  

 rodiny, peněz          

 3. rok 1958  -  doktrína "Velký skok vpřed", podstata - rolníci = výrobci oceli, 

 důsledky - hladomor, chudoba, pošramocená pověst Maa    

https://www.slavne-dny.cz/episode/10002277/den-kdy-zacala-cinska-kulturni-revoluce-16-kveten
https://www.slavne-dny.cz/episode/10002277/den-kdy-zacala-cinska-kulturni-revoluce-16-kveten


 4. rok 1966  -  doktrína KULTURNÍ REVOLUCE, cíl: vymýtit přežitky tj. starou kulturu, 

 staré myšlení, obyčeje a návyky       

 5. zmanipulovaní mladí lidé  -  vznik rudých gard     

 6. kult RUDÉ KNÍŽKY - 427 citátů Maa, např. "Veškerá moc pochází z pušky." 

 7. devastace kultury - boření památek, pálení knih, plundrování muzeí,odmítání 

 tradiční čínské opery         

 8. čistky podle sovětského vzoru - veřejné pranýřování, mučení věznění, popravy

 9. teror rudých gard - podezřelí všichni výjimeční, nadaní, vzdělaní, znalí cizího jazyka, 

 dehonestace učitelů, ponižování rodičů      

 10. hrozba kolapsu - neustálá revoluce - nikdo nepracuje, školství neexistuje 

 11. Čína dnes - komunistická strana u moci      

 12. KS Číny - hodnocení Mao Ce-tunga: přes hrubé omyly v době kulturní revoluce 

 jeho zásluhy převyšují jeho omyly 

A něco navíc: 

- Neuvěřitelná agitka 

https://www.youtube.com/watch?v=GzLGCDLTx8Y 

- Protesty náměstí Nebeského klidu / 1989 -velmi doporučuji!!! 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10017023/den-kdy-zacaly-protesty-na-namesti-

nebeskeho-klidu-15-duben-1989 

2. www.slavne-dny.cz 4.4. 1968 Den vraždy M. L. Kinga 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/574019/den-vrazdy-martina-luthera-kinga-4-duben 

Zápis:  1. rasová segregace, legálnost Ku-Klux-Klanu     

 2. M. L. King -  bojovat ANO/ násilí NE - vzpomeňte si na Gándhího  

 3. 1963 "I have a Dream."        

 4. Nobelova cena za mír, protesty proti válce ve Vietnamu    

 5. nepohodlný pro mocné        

 6. U2 

 

ČESKÝ JAZYK (SLOH)  

Viz příloha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GzLGCDLTx8Y
https://www.slavne-dny.cz/episode/10017023/den-kdy-zacaly-protesty-na-namesti-nebeskeho-klidu-15-duben-1989
https://www.slavne-dny.cz/episode/10017023/den-kdy-zacaly-protesty-na-namesti-nebeskeho-klidu-15-duben-1989
https://www.slavne-dny.cz/episode/574019/den-vrazdy-martina-luthera-kinga-4-duben

