
Materiály k samostudiu 

Středa 8. 4. 2020 

Třída 9.C 

 

MATEMATIKA   

SCIO -Testy do hodin: 

1.  Hranoly  (1. pokus) 

2. Kužel, koule, válec (1. pokus) 

3. Lineární funkce, přímá a nepřímá úměra – 01 (1.pokus) 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

Zkontroluj si cvičení ze včera s. 57/5 
 are delivered, 3 is taken out, 4 is used, 5 are taken, 6 are checked, 7 are replaced, 8 are 
burnt 
Zkontroluj si v učebnici s. 50 
ex.1: He was an actor in a play, he is shot on the stage in the play, but someone put real 
bulletsin the gun and he really died.  2 She had a motive- she was jealous because John 
Russell was talking to Ursula. She threatened to kill him befor the murder. Only her 
fingerprints were on the gun.   3 He noticed the stage manager didn´t clean the gun after 
putting in the bullets. But his fingerprints were not on the gun so someone must have 
cleaned it after him. Miss May wouldn´t have to clean it because her fingerprints would be 
on the gun anyway.  4 Ursula Twain.   5 Ursula Twain had been in prisonfor theft.  
ex. 3: 1 the director,  Fiona May, 3 The stage manager, 4 John Russell, 5 The director, 6 Fiona 
and John Russell, 7 The stage manager, 8 Ursula Twain, 9 John Russell, 10 Ursula Twain 
ex.4: 1 arrested, murder, 2 prison, robbery, 3 killed, blackmailing, 4 fired, blank, 5 
fingerprints, motive, 6 threatened, jealous. 
 
1)nastuduj, jak se tvoří trpný rod ostatních časů (future, past) 
pracovní sešit s. 71-72 tabulky 5.5-5.12 a zapiš si do sešitu. 
2) PS s. 45/4, 5 
3) pusť si video Easter https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

Učebnice str. 60/2 – spoj slova s písmeny u obrázků 

Str. 61/5a spoj části vět A a B 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s


Str. 61/7 odpověz na 3 otázky podle přiloženého jízdního řádu 

FYZIKA 

Co už víme o světle (opakování 7. ročníku) 

uč. Str.101 – 103 přečíst pozorně. Tlustě vytištěné věty ( pojmy ) zapsat do sešitu a 
naučit. Nakreslit – narýsovat obrázky str. 101 – 103 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. V učebnici na straně 48, cvičení 6 – přečti si text 

- vyber neznámá slovíčka, přelož si je do sešitu (opět můžete využít překladač 
Google 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

1. YouTube: EASY GERMAN - Jobs and Careers (18) 

2. Učebnice str. 80/14 - celý text zapište do škol. sešitu. 

3. Ich wünsche euch schöne Ostern!!!! Wie feiert man Ostern in Deutschland? 
Was ist typisch? 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 
https://www.youtube.com/watch?v=YzAb4ahEo28&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eD
GBgmJEeXfWa3wC&index=11 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – opakovat celý 
seznam sloves) 

3. UČEBNICE S. 70, 71, 72 (pročíst si) 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

učebnice str.32/3a – přečíst si text a odpovědět na 3 otázky, zda souhlasí tyto výroky 

 



RUSKÝ  JAZYK 

Práci najdeš na mailové adrese ajinajureckova@seznam.cz – heslo: 
Sochanova1139 

Pracuj pouze s první částí pracovního listu a přečti si text o bříze – zatrhni správný 
tvar přídavného jména 

Pokud si pracovní list nemůžeš vytisknout, nevadí, text si přečti a správné tvary 
příd. Jmen opiš do sešitu. 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

zkontroluj si v PS s. 55 
ex. 4: 1 calme, 2 moderne, 3 sale, 4 sale, 5 animé, 6 bruyant.  
ex. 5: 1)C´est rectangulaire. C´est en plastique. 2) C´est rond, en fer/ métal. 
3)Rectangulaire.en carton. 4) Rond, en plastique.  

ex. 6: 1 à pied, le train, en bus, 2 en voiture, l´avion, en taxi, 3 en bus, le métro, à pied 

 
 
1)PS  s. 59 celá 
 
2) pusť si video o Velikonocích ve Francii  https://www.youtube.com/watch?v=iyPIwwZ7wLY 
do sešitu si napiš 10 francouzských slovíček spojených s Velikonocemi  

 

DĚJEPIS 

Dějepis prezentace České země za druhé světové války, opsat: 23-24, pak práce s 

karikaturou - prohlédněte si dvě karikatury a napište do sešitu zezadu a) osoby, 

které jsou na obrázcích, u obrázku číslo jedna napište i koho symbolizuje vlk, b) 

událost, kterou zobrazují + datum této události. Využijte svých znalostí, sešitu, 

pokud budete hodně zoufalí, tak i netu. (materiály na mailu 

dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 9.ročník) 

https://www.youtube.com/watch?v=iyPIwwZ7wLY

