Materiály k samostudiu
Úterý 5. 5. 2020
Třída 9. A
ČESKÝ JAZYK
Český jazyk Zápis Obraz druhé světové války ve světové literatuře, projdi si a zapiš do sešitu. Pak
práce s literárním textem Sophiina volba, přečti si ukázku a vypracuj otázky dozadu do sešitu.
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139
složka 7. ročník)
ANGLICKÝ JAZYK
p.uč. Jurečková
Pracovní sešity str. 45/4,5,6 – vše jsou cvičení na trpný rod v různých časech. Můžete mi naskenovat a
mailem poslat ke kontrole.

p.uč. 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
MATEMATIKA
Scio test: Lineární funkce, přímá a nepřímá úměra – 01
Scio test: Lineární funkce, přímá a nepřímá úměra – 02
(Testy určitě vypracujte)
CIZÍ JAZYK
Němčina
p.uč. Tenglerová
Pracovní list: procvičení modálních sloves
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/
Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc
Vyplněný list pošlete na adresu: tenglerova.perina@seznam.cz

p.uč. Hellerová

přečíst si text na stránce učebnice – 26/14a) i b) - odsouhlasit výroky – zda platí/neplatí? a ve cvičení
b) doplnit načaté věty
Klíč k řešení cvičení: učebnice: 28/17
· für
· bei
· beim
· mit
· in
· im
· am
· mit

p.uč. Novotná
1. Easy German 142 - Most beautiful places in Germany
https://www.youtube.com/watch?v=1CDsehCwnFk
- ein bisschen Geographie :))
2. Řešení úkolu z učebnice str.90/ 12: 1. gestreift, gestreifte 2. gepunktet, gepunkteten 3. gefärbt,
gefärbte 4. abgetragen, abgetragenes 5. altmodisch, altmodische
3. Učebnice str. 91/ Verstehst du dich gut mit deinen Eltern?
- přečtěte si rozhovor, připomeňte si slovní zásobu, vypracujte 91/ 2 do šk.s.

Ruština
Učebnice str. 81/10a) – doplň koncovky 7. pádu a doplň věty pod tabulkami. Můžeš ofotit a poslat mi
ke kontrole na mail jureckova.perina@seznam.cz
Francouzština
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.

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

FYZIKA
Čočky
uč. str. 110–111 přečíst a do sešitu zapsat:
Čočky jsou průsvitná tělesa, ve kterých se lomem mění směr procházejících paprsků.
F - ohnisko
f - ohnisková vzdálenost
str. 110 narýsovat obrázky – Spojka je čočka, která rovnoběžný svazek paprsků mění na sbíhavý.
Str. 111 narýsovat obrázky – Rozptylka je čočka, která rovnoběžný svazek paprsků mění na rozbíhavý
https://www.youtube.com/watch?v=O77lBl1H9hw
https://www.youtube.com/watch?v=SbleRbvJRHs

DĚJEPIS
prezentace Svět po druhé světové válce zapsat a naučit slidy 6 a 7, pak otázky protektorát, vytiskni
a vypracuj a vyfoť nebo napiš odpovědi na papír a vyfoť nebo doplň přímo ve wordu, prosím ale o
jinou barvu písma než černou a POŠLI!! na můj mail Skacelova.perina@seznam.cz nejpozději do
12.5. do předmětu mailu napiš 9.A protektorát (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na
mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník)

