
 

 

Materiály k samostudiu 

Pondělí  15.6. 2020 

Třída 9.D 

 

 

ČESKÝ  JAZYK       (MLUVNICE)  

I. kontrola zadání ze dne 10. 6. 

VOŽ = volné odpovědi žáků 

 

 

 

 



II. Nové zadání 

1. uč. str. 88 – přečíst poučení 

2. zapiš poučení do sešitu 

3. str. 89/cv. 7 a) 

4. uč. str. 90 – přečti si poučení (Slovní přízvuk) 

5. napiš zápis do sešitu 

6. uč. str. 90/cv. 8 – vypracuj do sešitu 

 

 

MATEMATIKA             PS str. 183  A - 1, A -2 .(Objem a povrch kužele - učebnice 

str. 159 - 160  - nebo tabulky.)  

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Mrázová:   učebnice str. 70 – přečti si článek „A bus ride into the history books“ 

Odpověz otázky dle článku cv. 1 

Cv2 – seřaď věty tak, jak se události staly 

Paštová:       Doplň do sešitu věty z příběhu  v učebnici na str. 69 cv. 4a. a cv. 5.  

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S5mC7ezvZsM&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=38 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum  – opakovat si celý seznam 

sloves) 

3. ONLINE TEST  

-test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019031302-test-zvratna-zajmena 

-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby během vyplňování testu 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

https://www.youtube.com/watch?v=S5mC7ezvZsM&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=S5mC7ezvZsM&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=38
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019031302-test-zvratna-zajmena
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


RUSKÝ  JAZYK 

7.lekce – Celkové opakování 

1. Učebnice str. 109 – práce s textem „Kто изобрёл?“  - Kdo vynalezl...? 

 Přečtěte si krátké texty, ústně přeložte a odpovězte rusky na otázku: 

„Kто изобрел бульонные кубики, растворимый кофе, гамбургеры и чайные               

пакетики?“ -  Kdo a kde (v jaké zemi) vynalezl polévkové kostky (masox), rozpustnou 

kávu, hamburgery a čajové pytlíčky? 

2. Výukové video – www.youtube.com 

Russkij jazyk dlja inostrancev – epizoda: „Restoran“  

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

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dans vos livres sur la page n. 13 faites l´excercise 4a,b,c- Pozor zopakujte si, jak 

tvoříme zápor v passé composé 

Na s. 100-102 v učebnici jsou vyčasovaná nepravidelná slovesa + vzory I. a II. 

slovesné třídy, sledujte poslední sloupec a zopakujte si tvary těchto sloves v passé 

composé u sloves, která známe.  

 

 

 

DĚJEPIS    

 prezentace       Československo v 2.pol.20.stol.   zapsat a naučit slidy 4 a 5, 

prohlédni si ukázku Benešova dekretu o odsunu Němců z Československa, pak 

zhlédni na Streamu Slavné dny https://www.slavne-dny.cz/episode/795283/den-kdy-doslo-

ke-komunistickemu-prevratu-25-unor (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na 

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

 

ZEMĚPIS 

Do sešitu: 

Nové státy na mapě světa 

 

20. století: 

- Po 1. světové válce – např. Československo 

- Po 2. světové válce se měnily a posouvaly hranice mezi státy, vznikl stát Izrael 

- Nejvíce států vzniklo v 90. letech minulého století 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WamTAGoLOnI
https://www.slavne-dny.cz/episode/795283/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor
https://www.slavne-dny.cz/episode/795283/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor
mailto:dejepis.perina@seznam.cz


- Většina vznikla rozpadem Jugoslávie a Sovětského svazu: 

Jugoslávie – přestala existovat v roce 1991 – nezávislost postupně vyhlásily – Slovinsko, 
Chorvatsko, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Kosovo (to se 
oddělilo od Srbska a stalo se nejmladším státem. 

Sovětský svaz – původně 15 svazových republik, vyhlásilo samostatnost v roce 1991- 12 států 
vytvořilo Společenství nezávislých států, Estonsko, Litva a Lotyšsko se osamostatnily – jsou 
členy EU a Nato. 

V roce 1992 se rozpadlo Československo a k 1. lednu 1993 vznikly 2 nástupnické státy – 
Česká a Slovenská republika. 

 

Další příklady: Palau, Timor – Leste, Súdán – Jižní Súdán, Marshallovy ostrovy 

 

   

 

 


