
 

 

Materiály k samostudiu 

Úterý 5.5. 2020 

Třída 9.D 

 

 

ČESKÝ  JAZYK  (LITERATURA)  

I. Kontrola zadání ze dne 28. 4. 

 



  

 

 



 

 

II. Nové zadání 

1. Čítanka str. 151 – přečíst ukázku 



2. PL (J. Otčenášek a B. Hrabal) -vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu literatury. 

Kdo nemá možnost listy vytisknout, odpoví písemně na otázky do sešitu. 

 



 

 

 

Prezentaci by měli mít tito žáci: 



T. Titl: J. Otčenášek (život, dílo; Romeo, Julie a tma) 

K. Kalabisová: B. Hrabal (život, dílo; Postřižiny, Slavnosti sněženek, Ostře sledované vlaky, 

Obsluhoval jsem anglického krále) 

 

MATEMATIKA        PS  str. 224 A -16, A - 17.  

ANGLICKÝ  JAZYK 

Paštová:   Vypracuj My project - My hotel, podle uč. str 58 popiš na list do sešitu svůj 

hotel snů, označ ho jménem, popiš ubytování, cenu, aktivity, okolní přírodu. Pošli ke 

kontrole na mail: pastova.perina@seznam.cz  

Mrázová:             PS str. 50 – přečti si článek Diamonds 

                             Str. 51/cv 4 rozhodni T or F 

                             Str. 51/cv 5 odpověz podle článku 

Zopakuj si Passive voice na 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL) 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=JssonCpUy8s&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&

index=21 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum  – po sloveso nehmen) 
 

RUSKÝ  JAZYK                    6.lekce – procvičování slovní zásoby, reálie 

1.    Hovorová ruština, zdrobněliny – učebnice str. 93D 

2.     Jazyk ruské mládeže – učebnice str.94/3a – najděte k tučně vytištěným slovům české 

ekvivalenty v zelené tabulce 

3.    Reálie - „ikona“ (obrázek svatých) – přečtěte si text na str. 96/6a 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dnes máte za úkol dojít si do školy na vrátnici  pro učebnici Extra 3, můžete si ji vyzvednout kterýkoliv 

všední den od 8  do 13 hodin, je tam pro vás připravená.  

 

Kdo mi ještě neposlal kopie opakování 6. lekce ke kontrole, učiní tak. 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)
https://www.youtube.com/watch?v=JssonCpUy8s&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=JssonCpUy8s&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=21


Pozor zítra proběhne výuka online přes web zoom.us, tomu kdo mi  posílá úkoly na email a díky  

tomu na něj mám kontakt, jsem  poslala pozvánku do emailu, jinak se můžete přihlásit přes tento  

link:  

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09 

nebo  můžete jít na web https://zoom.us/join  a zadat následující údaje: 

Meeting ID: 748 4744 3826 

Password: 8XSK3b 

Nezapomeňte,zítra to je  ve středu 6.5. 9:00-9:30 

Jiný úkol z FJ zítra nebude,pouze online výuka, proto pokud máte možnost, přihlaste se v 9.00 

 

PŘÍRODOPIS 

GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČR 

ČESKÝ MASIV – uč. str. 77 – 79 

- nastudovat text – navazujeme na minulou hodinu – „V první polovině druhohor…“ 

- výpisky do sešitu 

 

CHEMIE 

ŘEŠENÍ z 30. 4. – OPAKOVÁNÍ LIPIDY 

V přijímání tuků bychom měli dát přednost spíše tukům rostlinným než živočišným, protože 

obsahují méně cholesterolu. Velký příjem živočišných tuků může způsobovat srdečně – cévní 

onemocnění. Potraviny, ve kterých nalezneme živočišné tuky jsou například máslo, sádlo. 

Rybí tuk se podobá svým složením spíše rostlinným olejům, proto bychom jej měli 

konzumovat více. Nejlepší složení z rostlinných olejů má olej řepkový, olivový či avokádo.   

Z denního energetického příjmu by tuky měly tvořit max. 35 %. Pozor si musíme dávat i na 

skryté tuky, které jsou obsaženy například v chipsech, čokoládě. 

 

     1. Z Á S O B N Í       

      2. N A S Y C E N É     

       3. C
H 

O L E S T E R O L 

    4. N E N A S Y C E N É     

  5. G L Y C E R O L         

      6. Ž I V O Č I Š N É    

https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09
https://zoom.us/join


       7. D           

8. V I T A M I N Y           

 

 

DETERGENTY – uč. str. 56 

- nastudovat text v učebnici na str. 56 

- výpisky do sešitu – vysvětlit, co je to detergent + nakreslit a popsat obr. 129/str. 56 → 

Podstata odstraňování nečistoty detergentem 

- zapsat schéma výroby mýdla, str. 56 

 

 

 


