Materiály k samostudiu
Středa 10. 6. 2020
Třída 9.B
ČESKÝ JAZYK (literatura)
I. kontrola zadání ze dne 6. 5.

II. Nové zadání
1. Zapiš do sešitu literatury
Josef Škvorecký (1924 – 2012) je český prozaik, překladatel a nakladatel. Od roku
1969 žil v USA a v Kanadě (zde roku 1971 založil spolu se svou manželkou Zdenou
Salivarovou nakladatelství Sixty-Eight Publishers). V roce 1990 opět začal publikovat
i v České republice. Z jeho próz jsou populární např. romány Zbabělci, Tankový
prapor, Příběh inženýra lidských duší nebo soubor povídek Prima sezóna. Jejich
hrdinou je Danny Smiřický, postava s autobiografickými prvky, zachycený v průběhu
svého života od raného mládí až po odchod do emigrace.
2. PL – vytiskni, vyplň a nalep do sešitu literatury.

1. Zapiš do sešitu
Vladimír Páral (1932) – píše prózy z prostředí průmyslové chemičky v severních
Čechách → Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice, Katapult, Milenci a vrazi,
Profesionální žena, Mladý muž a bílá velryba, dále sci-fi (např. Válka
s mnohozvířetem) a prózy s erotickou tématikou (Playgirls).

2. PL – vytiskni, vyplň a nalep do sešitu literatury.

MATEMATIKA
Lineární rovnice-opakování

RUSKÝ JAZYK
7.lekce – Lekce na přání, opakování

1. Práce s textem – učebnice str. 109 – „E-mail můžu“ (e-mail manželovi) – čtení a ústní
překlad, neznámé výrazy vyhledejte ve slovníku. Procvičujte čtení nahlas.

2. Výukové video – www.youtube.com
Ruskij jazyk dlja inostrancev – slovesa „jezdiť i chodiť“ ve větách
https://www.youtube.com/watch?v=yFx97U5W5z4

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná)
Zitate über Freundschaft - Was passt wozu?
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zitate/
Zitate_%C3%BCber_Freundschaft_zo15425cx

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová)
Cvičení pošlete na email: tenglerova.perina@seznam.cz
Procvičování minulého času:
Perfekt:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Perfekt
/Perfekt_xl391315hl

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Perfekt
/Conjuguer_au_parfait_ra26014qf

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Dans vos livres sur la page n. 12, faites l´excercise n. 2b, 3.a, b,c
page n. 13 faites l´excercice 5a,b

CHEMIE
CHEMIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA PŘÍRODY
- pročíst text v učebnici na str. 58
- nakreslit + popsat obr. 133 Vznik škodlivých emisí a imisí v ovzduší

