
 

 

Materiály k samostudiu 

Pondělí 22.6. 2020 

Třída 9.D 

 

ČESKÝ  JAZYK     (MLUVNICE)  

I. kontrola zadání ze dne 17. 6.  



 

II. Nové zadání 

V uč. na str. 95 – 96 si zopakuj slovanské jazyky, vývoj jazyka a útvary českého jazyka 

 

  

MATEMATIKA      PS  str. 187  A - 1, A - 2.  



 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Mrázová:    řešení frázových sloves : 

1. Came round 

2. Came after 

3. Come into 

4. Come from 

5. Come back 

6. Come forward 

7. Come down 

8. Come along 

9. Come apart 

10. Come through 

Další nejčastější frázová slovesa jsou  se základním slovesným tvarem : 

Get, put, look, run, fall, bring, turn, také, stand, break, stick, cut, make, pull, give, live,  pay 

 

Indirect questions 

Nepřímé otázky nevyjadřují opravdovou otázku, ale spíše, že někdo chce něco vědět. 

Podléhají časové souslednosti. 

Zjišťovací otázky 

11. Pomocné sloveso je nahrazeno výrazy „if“ nebo „whether“ 

(Do sharks live around Britain ? 

He wanted to know if sharks  lived around Britain.) 

Doplňovací otázky  

12. Používáme výrazy začínající na „wh“, ale sloveso a podmět svoji pozici ve větě nemění. 

(Where are the potatoes ? 

 My mother wanted to know where the potatoes were.) 

Paštová:   Progress check: opakování na str. 62 a 63 v pracovním sešitě. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

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

sloves) 

2. ONLINE TEST  

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2017121401-cvicenie-slovesa-s-odlucitelnymi-predponami 

-test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí 

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

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

 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2017121401-cvicenie-slovesa-s-odlucitelnymi-predponami
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


 

RUSKÝ  JAZYK 

Poslechová cvičení, videa 

1.Výukové video – www.eralash.ru 

Посмотри́те се́рию Ерала́ша №319 «Гламу́р» https://www.youtube.com/ru 

Oтве́тьте на вопро́сы (odpovězte na otázky):  

Как Вы отно́ситесь к мод́е? Вы – мо́дный челове́к?  

Где происхо́дит де́йствие? · Кто глав́ные ге́рои? · На како́м инструме́нте игра́ет Маш́а? 

Почему́ она́ пло́хо играе́т? · Почему́ Ма́ша так оде́лась? · Како́й сове́т дала ́учи́тельница 

Ма́ше?  

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

V učebnici na s. 21 ve cv. 3 zkuste popsat obrázky v imperfektu 

cv. 4- znovu si přečtěte 4. textík u cv. 1A  a vyberte z těchto tří konců možný konec 

příběhu, vypište si z vybraného textíku všechny imperfektní tvary  
 

 

DĚJEPIS 

 Dějepis  prezentace Československo v 2.pol.20.stol. zapsat a naučit slidy 8 a 9, 

pak zhlédni na Streamu Slavné dny https://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-

kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947  (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš  

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

 

ZEMĚPIS 

Do sešitu: 

Ekosystém naší planety   

 

Učebnice str. 66 – 68, nastudujte a vypište si hlavní informace, práci zakončíme filmem: 

https://edu.ceskatelevize.cz/jizerske-hory-krajina-raselinist-5e4424f52773dc4ee4139fc9 

 

Přeji Vám hezký závěr 9. třídy a hodně úspěchů v dalším životě.  
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