Materiály k samostudiu
Pátek 3. 4. 2020
Třída 9.B

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová)
- v pátek bude vždy jen překlad - pište na zvláštní místo v sešitě, kde budete mít všechny
překlady pohromadě
1. Tady se mluví německy.
2. Fotbal se hraje na celém světě.
3. Amerika byla objevena Kolumbem.
4. Minulý rok byly hory pokryté sněhem.
5. Zloděj byl chycen a uvězněn.
6. Její první dítě se narodí asi za měsíc.
7. Příští rok bude vydán jeho první román.
8. Tento román byl přeložen do 20 jazyků.
9. Moje peněženka byla ukradena.
10. To auto ještě není zaplaceno.
Překládej pasivem !!!

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová)
1) zkontroluj si výsledky v PS s. 38-39
ex. 1: 2 give back, 3 throw away, 4 look after, 5 sit down, 6 look up, 7 switch on
ex. 2: wrong: 4 Can you help me look for my keys? 5 We waited for the train. 8 I fell down
the stairs..
ex. 3: shora dolů: 3, 5, 7, 6, 1, 9, 11, 8, 10, 4, 2
ex. 4: 1 Ok/ All right. 2 on, 3 giving, 4 sorry, 5 if, 6 right.
ex. 5: 2 Could you pick up the litter? 3 Would you mind getting some batteries from the
shop? 4 Could you lend me some money? 5 Would you mind looking after the children? 6
Do you mind switching on the dishwasher?

ex.6: pořadí odpovědí do bublinek 1, 4, 6, 2, 5, 3

2) podívej se na video: English hand gestures
https://www.youtube.com/watch?v=xY_xiGadcgk&t=263s
3)zopakuj si slovíčka v PS s. 44/1, 2

MATEMATIKA
Funkce nepřímé úměrnosti
uč. str.137 - nastudovat,
- zapsat: zadání, tabulky
- narýsovat grafy POZOR! Vzniklé body spojuj od ruky (bez pravítka) obloukem,
ne lomenou čarou
- modrý rámeček (zapsat a naučit)

DĚJEPIS
1. Opakování - druhých 10 otázek - pošlete odpovědi na: m.novotna.perina@seznam.cz
1.

Ve kterém z pražských kostelů našli po atentátu na R. Heydricha parašutisté úkryt?

2.

Kdo se stal v roce 1940 v Británii premiérem?

3.

Kdy vznikl protektorát Čechy a Morava - přesné datum?

4.

Jakou funkci zastával Joseph Goebbels?

5.

Které město bylo během letecké bitvy o Británii silně bombardováno a téměř zničeno?

6.

Přes které zamrzlé jezero vedla tzv. cesta života?

7.

Kdo byl vrchním velitelem Rudé armády za války s Německem?

8.

Jak dlouho trvala blokáda Leningradu?

9.

Co znamená slovní spojení "Křišťálová noc"?

10.

Kdo stál v čele USA v době japonského útoku na Pearl Harbor?

2. Nové učivo - Konec války v Evropě
www.slavne-dny.cz

1) 30. 4. 1945 - Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu

(sledujte: změna osobnosti, rozhodnutí o konci, jak, kdy, osud Mussoliniho,
nástupci, Goebbelsova rodina, identifikace, KGB - ostatky)
2) 8. 5. 1945 - Konec druhé světové války v Evropě / zapište
a) cíl nacistického velení
b) dobytí Berlína a situace - civilní obyvatelstvo
c) Dönitz x Himmler
d) Jodl - podmínka podpisu kapitulace x reakce Eisenhowera
e) 7. 5. 1945 - důležitý bod kapitulace
f) postoj Stalina

ČESKÝ JAZYK (SLOH)
I. Kontrola cvičení (pátek 27. 3.)
1. uč. str. 109/1
básnické přirovnání: štíhlý jako jedle, rychlý jako blesk, domečky jako ptačí budky
epiteton: tajemný rybník, jasné blankytné nebe, zasmušilé křoví, žíhané listy, smaragdové
moře
personifikace: voda kvílela, hora sténala, měsíc se schoval, střecha se začervenala, zima kouzlí,
stromy se svlékaly
metaforická vyjádření: sněhová peřina, listí pršelo, ohýnky petrklíčů, slzy rosy, oči pomněnek

2. uč. 110/2 (epiteton, personifikace, metafora, dějová slovesa, slova citově zabarvená
Pohádková příroda
Pozvolna kráčím kamenitou cestičkou, nyní pokrytou sněhovou duchnou, až na kraj
skalky.
Podíváte-li se z ní, otevře se vám nádherný pohled do spící krajiny. Ticho je okouzlující.
Když se pokocháte krásou a dotančíte po zmrzlé pěšince na kraj lesa, dojde vám dech. Jaký
pohádkový klid! Podřimující příroda vás uvítá kouzelnou písní, jakou jste ještě nikdy neslyšeli.

Jdete hlouběji a hlouběji do lesa, až se s údivem zastavíte u studánky, která připomíná zrcadlo
poseté diamanty.
Najednou zaslechnete šramot a proti vám zpoza stromů vystupuje jelen šestnácterák.
Opodál stojí jeho rodina a bázlivě se krčí za spadlým smrkem. Jelen vám vypráví, jak s rodinou
putoval přes hory, až objevil toto půvabné místo. Zde se usadili. A vy nasloucháte, divíte se,
jak úžasné může být vyprávění zvířat.
Prodíráte se dál zmrzlými křovisky a stříbrný potůček, který vytéká ze studánky,
pomalu mizí pod sněhovým pláštěm, kterým ho přikrývá Zima.
Najednou vás začnou zábst ruce a poznáváte, že je nejvyšší čas se vrátit do tepla
domova. Loučíte se přírodou, která se znovu oddává svému snění a odpouští vám, že jste ji
vyrušili.
Lucie Machtová

II. Nové zadání
PS 56/8 a) b)

