
Materiály k samostudiu 

Úterý 19. 5. 2020 

Třída 9. A 

ČESKÝ  JAZYK   příprava na přijímací zkoušky viz příloha 

ANGLICKÝ  JAZYK 

p.uč. Jurečková 

Učebnice str. 59/5a) Vytvoř vlastní nebvyklý hotel a napiš o něm. V práci budeš pokračovat ještě 

příští hodinu. 

p.uč. Paštová  

Prac. seš. str 49 cv. 2 - očísluj výrazy a u Clues přelož podtržená slova a přepiš do slovníčku 

 

MATEMATIKA  příprava na přijímací zkoušky viz příloha 

 

CIZÍ JAZYK  

Němčina 

p.uč. Tenglerová  
 

Vzhledem k tomu, že většina z vás pilně pracuje dopoledne ve škole, zaměříme se na poslechy: 

3. Episode: Sam hat ein Date https://www.youtube.com/watch?v=4KTIh5P7IgI 

 
 
p.uč. Hellerová  

učebnice – 58/4 – seřaď písmenka pohádky Červená Karkulka vzestupně k obrázkům – do tabulky do 
sešitu 

Klíč k řešení cvičení: učebnice 58/3 

· Die Oma 

· Der Jäger 

· Die Rotkäppchen 

· Der Wolf 

· Die Rotkäppchen 



· Die Mutter 

· Die Oma 

· Der Wolf 

 

p.uč. Novotná 

Easy German 340 What you need in life? https://www.youtube.com/watch?v=I0_3RJsiem4 Hört gut 
zu, beantwortet die Fragen und wiederholt den Wortschatz: m.novotna.perina@seznam.cz 

1. Was antworten die ersten zwei Personen? 2. Was hört man ziemlich oft? L - - - e, G - - - k, F - - - - - e 
und F - - - - - e 3. Ohne was kann man vielleicht nicht leben? 

 

Ruština 

Prostuduj horní tabulku na str. 83 a udělej výpisky. 

Francouzština 

Prosím, kdo tak ještě neučinil, cestou do/ze školy si vyzvedněte učebnice Extra 3 na vrátnici, ať s nimi 

můžeme pracovat 

s. 8-9 v nové učebnici, přečtěte si příběh J´ai beaucoup voyagé a odpovězte na  otázky ve cvičení 2 

zítra máte zase možnost přijít na videokonferenci od 13  do 13:30 hodin na odkaze  

https://us04web.zoom.us/j/78064151827?pwd=NmNvOEVhOEhmYTh1UG8zQ1RRc3dOUT09 

Meeting ID: 780 6415 1827 

Password: 6YwbXu 

 

FYZIKA 

Opakování – optika 

https://www.youtube.com/watch?v=yKR74d6Xm2I 

Test zraku - pro pobavení, možná znáte lepší, dejte mi vědět. 
https://www.youtube.com/watch?v=0gkfq6bpO5E 

 

 

DĚJEPIS 

prezentace Svět po druhé světové válce zapsat a naučit slidy 12-13, pak zhlédni na Streamu Slavné 
dny  

https://us04web.zoom.us/j/78064151827?pwd=NmNvOEVhOEhmYTh1UG8zQ1RRc3dOUT09


https://www.slavne-dny.cz/episode/10002277/den-kdy-zacala-cinska-kulturni-revoluce-16-kveten 
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: 

perina1139 složka 9. ročník) 

 

 

 

 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10002277/den-kdy-zacala-cinska-kulturni-revoluce-16-kveten
mailto:dejepis.perina@seznam.cz

