
Materiály k samostudiu 

Středa 29. 4. 2020 

Třída 9.C 

MATEMATIKA   

SCIO testy: 

 Lineární rovnice a nerovnice  - 02 

 Lineární rovnice a nerovnice  - 04 

 Pythagorova věta  - 01 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

V učebnici na s. 60 vypracuj cv. 1,2, na s. 61 cv. 5 a zkus doplnit zelenou tabulku 

Grammar prepositions 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

překlad 

1. Moje teta žije v Austrálii. 

2. Je učitelka a pracuje v malé základní škole v Melbourne. 

3. Učí tam od pondělka do pátku a miluje svou práci. 

4. Děti v její třídě ji také mají rády. 

5. Často jim vypráví příběhy o svém životě v Anglii. 

6. Po škole jde teta do města a nakupuje. 

7. Někdy také navštíví knihovnu a půjčí si nějakou dobrou knihu nebo sedí v 
kavárně se svými kamarádkami. 

8. Každý víkend se snaží se strýčkem vidět nějaký dobrý film. 

9. Nejraději mají francouzské filmy. 

10. Rozumějí dobře francouzsky a strýček mluví také italsky. 



…a teď ještě naopak 

A woman was travelling on a bus with her baby, when a man came up to her and 
said : „That is the ugliest baby I have ever seen.“ The woman was very upset by 
this. 

„What´s the matter ?“ asked the conductor 

„That man over there just upset me ,“ said the woman 

„Well, don´t just sit here,“ said the conductor 

„Go over there and tell him what you think of him. I´ll hold your monkey for you.“ 

 

FYZIKA 

Optické vlastnosti oka 

Opakování biologie člověka – zrak 

https://edu.ceskatelevize.cz/zrak-5e442270e173fa6cb524ac00 

Napiš do sešitu otázky a odpovědi: 

Jaký dárek vyrobili pro Marka? 

Jaké testy udělal spolužák Markovi? 

Jaké barvy má duha? 

Jaké barvy jsi viděl při pokusu s větrákem? 

J.E. Purkyně můžeme považovat za zakladatele čeho? 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. Schreib in dein Deutschheft: 

- Datum 

- Lektion 2 – 



2.Učebnice strana 54, cvičení 7 – Napiš životopis Tiny 3. Poslech a pracovní list: 
https://www.liveworksheets.com/om256651cl 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

1. YouTube - Super Easy German 62 - Haben vs. Sein / Hört gut zu und wiederholt 
die Perfektformen! https://www.youtube.com/watch?v=hTvyNDDhG2M 

2. Im Lehrbuch S. 90/ 12, 13 - Vypracujte písemně do školního sešitu. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 
https://www.youtube.com/watch?v=yspU3RtsI5s&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDG
BgmJEeXfWa3wC&index=19 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum – po 
sloveso helfen) 

3. ŠKOLNÍ SEŠIT (vypiš pouze präteritum následujících sloves do školního sešitu) 

mít, viset, jmenovat se, pomoci, přijít, číst, pozvat, dát 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

učebnice – 28/18 – doplnit podstatná jména 

Klíč k řešení cvičení: učebnice – 44/4 

· dass 

· wenn 

· um 

· zu 

· wenn 



· wenn 

· dass 

· um 

· zu 

RUSKÝ  JAZYK 

PROSTUDUJ ŽLUTOU TABULKU VE CV. 8 STR 80 V UČEBNICI A PAK UDĚLEJ BOD B). ZVOL SI JEDEN 

LIBOVOLNÝ ODSTAVEC A VYPRACUJ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU. 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Kopie s.177- Unité 6- Évaluation cv. 8- časujte slovesa v rozkazovacím způsobu 

Jak udělám rozkazovací způsob? Odeberu osobní zájmeno a slovesný tvar nechám 
tak, jak je, vyjma 2. osoby j.č. 1. slovesné třídy z „tu parles“ udělám rozkaz tak, že 
odeberu nejen osobní zájmeno ale i koncové -s, toto platí pouze u 2. os. U 1. 
slovesné třídy, jinde ne. 

Rozkaz dělám u 2. os. Č. jednotného i množného a ještě u 1- osoby množného 
čísla, tedy:Parle! Parlons! Parlez! Od slovesa jeter: Jette! Jetons! Jettez! 

Podívejte se na video, zaznamenejte si do sešitu sloveso faire a vazby, které s ním 
mohou být a v jakém významu: 
https://www.youtube.com/watch?v=S44x9WoDZR0 

 

DĚJEPIS 

Dějepis prezentace Svět po druhé světové válce, opsat slidy 2 a 3, pak práce s 

textem Vejce Fabergé, přečíst text, odpovědět na otázky do sešitu zezadu a na 

netu si najít obrázky Fabergého vajíček a prohlédnout si je. (veškeré materiály na 

mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník) 


