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MATEMATIKA
Viz příloha.

DĚJEPIS
Zadanými úkoly se soustředěně zabývejte, poslouchejte, čtěte, uvědomujte si souvislosti!!!
Je to opravdu moc důležité období naší národní minulosti.
PŘÍŠTĚ BUDE PRÁCE MÉNĚ, můžete si část práce odložit na pátek! Zadala jsem ji v 1 balíku, abyste
měli informace pohromadě!

Československo po válce
Následující text může sloužit jako zápis, který doplňte vlastními poznámkami:
1. Obrázky z moderních československých dějin 1945 - 1989/ Po válce
a) Jaká byla role prezidentských dekretů?
b) Se kterým z dekretů byli komunisté obzvlášť spokojeni? Proč?
Komiks najdete níže:

2. www.slavne-dny.cz: 25.2.1948 - Den, kdy došlo ke komunistickému převratu
- přečtěte si pokyny k textu a uvědomte si návaznost událostí

a) 41 let komunistické totality - Jak k tomu došlo?!
b) rekapitulace předcházejícího období - 1938, 1943, 1945, 1946, 1947
c) strategie komunistů - pozice na klíčových ministerstvech
d) krok nekomunistických ministrů
e) 20.2., 21.2., 23.2., 24.2., 25.2. 1948
f) politické procesy, popravy, tábory nucených prací
3. www.slavne-dny.cz: 25.10. 1948 - Den přijetí zákona o táborech nucených prací
- přečtěte si pokyny k textu a pozorně poslouchejte
a) únor/1929 K. Gottwald: "My se do Moskvy chodíme učit, jak....".
b) strach, poslušnost
c) rozhodování, kdo do tábora
d) podmínky v táborech, rodiny
e) uranové doly - MUKL
f) osazenstvo táborů - kdo to byl? za co se do táborů ti lidé dostali?
4. Film volně dostupný na YouTube: BUMERANG/ velmi doporučuji
5. Pro rozšíření znalostí:
a) YouTube: Tajné akce StB 21/40 Akce budování
b) www.slavne-dny.cz: 25.10. 1945 - Jak vypadaly korekce v pracovních táborech
c) www.slavne-dny.cz: 10.3. 1948 - Den, kdy zemřel Jan Masaryk

ČESKÝ JAZYK (mluvnice)
Viz příloha.

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – neurčitá zájmena – procvičování

1. Opakování – tvary neurčitých zájmen – učebnice str. 102
2. Pracovní sešit str.59/10 – překlad vět
3. Pracovní sešit – str. 59/11 – napište odpovědi na otázky

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná)
1. Easy German 179 - Favourite Food/ Schaut euch das Video und schickt mir die
Antworten:
https://www.youtube.com/watch?v=02dMPaakue8
1. Was essen die Deutschen gern? 8 Beispiele:
2. Was ist typisch für die Berliner?
2. Im Lehrbuch
- S. 93/ 8 - Lest den Text: Streit mit den Eltern.
- S. 94/ Zum Textverständnis: Wer sagt was? - Schreib in dein Heft.
- S. 95/ 12 - Du kannst es auch anders sagen!/ Můžeš to říci i jinak! Doplň věty.

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová)
Do sešitu si napiš dnešní datum a téma:
Daná cvičení vypracuj do sešitu.
Opakování předložek: ( Wo? _ Kde? – se pojí se 3. pádem, Wohin? – Kam? – se pojí se 4.
pádem)
A) Doplň dialogy:


…………………………………………………………

Ins Kino? Ja, gern.



………………………………………………………….

Tut mir Leid, ich habe keine Zeit.



………………………………………………………….

Ich möchte lieber in die Pizzeria
gehen.

B) Co řekneš?
1. Zu deiner Freundin: Du möchtest mir ihr in die Eisdiele gehen.
……………………………………………………………………………………………….
2. Olga möchte mir dir ins Kino gehen. Aber du hast keine Zeit.
……………………………………………………………………………………………
3. Du fragst einen Passanten nach dem Weg zur St. Anna – Kirche.
………………………………………………………………………………………………….

4. Ein Passant fragt dich: Wie komme ich zum Bahnhof?
………………………………………………………………………………….
C) Napiš výrazy do správného sloupce:

Im Kino – in der Disco – in die Pizzeria – in den Park – im Schwimmbad – auf den
Fuβballplatz – im Restaurant – auf die Bank

Wo?

Wohin?

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------
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--------------------------------------------------

D) Doplň:
Fährt der Bus ------------------ Nationaltheater? – Nein, er fährt ----------------Mozartstraβe.
--------------------Universität?

----------------Bahnhof.

-------------------Dom?

----------------Stadt.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Dokončete test v nové učebnici Extra 3: s. 4-5. Zkuste si vyplnit test a odpovědět na otázky z
okruhů kultura, komunikace, gramatika a slovní zásoba.
Podívejte se na krátké video o ranních aktivitách a francouzské snídani :
https://www.youtube.com/watch?v=5F8J3IuOrrk

Zítra bude online hodina přes zoom od 15:00, přihlásit se můžete opět pomocí odkazu.
Michaela Šulová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Le Francais - 9eme classe
Time: May 13, 2020 03:00 PM Prague Bratislava
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78058730149?pwd=Z2dEQ2hWeEVUWk1PbWF5MkxGZUlRZz09
Meeting ID: 780 5873 0149
Password: 7k3xut

