
Materiály k samostudiu 

Pondělí 4.5. 2020 

Třída 9.C 

PŘÍRODOPIS 

PŘIPOMÍNÁM, ŽE STÁLE NEMÁM ODEVZDANÉ ÚKOLY OD VŠECH Z 16.3.!!! 

Podzemní voda a prameny – učebnice str. 65 přečti a vytvoř výpisky 

                                                     vypracuj úkoly ze sloupečku ( nad obrázkem i pod obrázkem 

pramene) 

ČESKÝ  JAZYK 

Řešení z 30.4.:  

5. Uveďte, ke kterým měsícům se vztahují následující pranostiky: 

Medardova kápě čtyřicet dní kape. - Medarda je 8. června 

Studený máj - v stodole ráj. – květen 

Svatá Anna - chladna z rána. – Anny je 26. srpna 

6. Přiřaďte správně latinské výroky a sousloví k českým výrazům. 

1 d, 2 i, 3 g, 4 c, 5 j, 6 b, 7 e, 8 f, 9 a, 10 h 

7. Doplňte: 

čilý jako…rybička 

sladký jako…med 

bílý jako… sníh 

mrštný jako…lasička 

hubený jako…lunt 

tlustý jako…vepř 

pracuje jako…ďas 

chytrý jako…opice 

    Uvádějte další přirovnání. 

mazaný jako liška, pyšný jako páv, pilný jako včelka, líný jako veš, silný jako slon, studený jak led… 

ŽIVOTOPIS 

Představ si, že je ti 30 let a žádáš o práci. Vytiskni si /opiš formulář a zkus vyplnit CV podle svých 

představ. Inspiruj se vzorem z minulé hodiny + na internetu je spousta dalších příkladů. Práci mi 

pošlete na e-mail kroutilova.perina@seznam.cz. 

mailto:kroutilova.perina@seznam.cz


 

Životopis 
 

Jméno a příjmení:    ________________________________________ 

Datum narození:    ________________________________________ 

Adresa:     ________________________________________ 

Telefon:     ________________________________________ 

E-mail:     ________________________________________ 

Rodinný stav:    ________________________________________ 

Zdravotní stav:    ________________________________________ 

Reference:     ________________________________________ 

Nejvyšší dosažené vzdělání:   ________________________________________ 

      ________________________________________ 

Absolvované kurzy, zkoušky, stáže:  ________________________________________ 

      ________________________________________ 

Dosavadní odborná praxe:    ________________________________________ 

      ________________________________________ 

Jazykové znalosti:    ________________________________________ 

Další speciální znalosti, dovednosti a schopnosti: 

___________________________________________________________________________ 

 Co mohu nabídnout: 

___________________________________________________________________________ 

V_______________ dne _______________ 

 Podpis 

 



 

MATEMATIKA   

Milí deváťáci, 

vzhledem k tomu, že se pravděpodobně uvidíme s některými s vámi 11. 5. 2020 

(vše se dozvíte od své třídní učitelky během 4.5.2020) nebudu vám dávat 

výsledky. Budeme testy opravovat společně. 

 UPOZORŇUJI, ŽE MI JEŠTĚ NĚKDO NEPOSLAL VYPRACOVANÉ TESTY 

Z MINULÉHO TÝDNE!!! POŠLETE IHNED!!! 

 

 SCIO testy: Lomené výrazy – 03 

 TEST – vypracuj a opět pošli do 5.5.2020. Opravené dostanete od 11.5. 

1) Řeš rovnici, proveď zkoušku, udej podmínky: 

23

195

23

6






 xxx
 

 

2) Za jak dlouho bude opraven stroj, jestliže opravář M sám provede opravu za 

6 hodin, opravář O sám za 2 hodiny, jestliže budou pracovat společně? 

3) Honza má 36 kovových mincí v pětikorunách a desetikorunách. Tyto mince 

mají dohromady hodnotu 250 Kč. Kolik má Honza pětikorun a kolik 

desetikorun? 

4) Řeš soustavu rovnic: 

3x + 4y = 4 

-7y – 6x = 11 

 

5) Kolik 90% roztoku je potřeba nalít do 1 litru 10% roztoku, aby vznikl roztok 

50%? 

 

 

 



NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. Schreib in dein Deutschheft: 

- Datum 

- Lektion 2 – 

1. Část 4.:Vedlejší věta s als (Nebensatz mit als) 

- učebnice strana 73 

- Přečtěte si, přeložte a napište příklady vedlejších vět do sešitu: 

( Als Rotkäppchen im Wald war, traf es den Wolf – Když byla Karkulka v lese, 
potkala vlka. ) 

2. Vypracujte pracovní list: (dass = že, ob = zda) 
https://www.liveworksheets.com/km258378ia 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

1. YouTube - Super Easy German 63 - COMPARATIVE and SUPERLATIVE / Hört gut 
zu und wiederholt! https://www.youtube.com/watch?v=8QTb4is_fKw 

2. Im Lehrbuch S. 88/ 10 - Gehst du mit der Mode? / Lest die Texte. 

S. 89/ 10a - Wer ist für die Mode? / Kdo je pro? Koho móda baví? Wer ist gegen 
die Mode? / Koho je proti? 

- do školního sešitu zapište jména do 2 sloupečků 

S. 89/10b - Wer sagt was? - Was sagen Claudia, Anja, Oliver und Erika? 

- do školního sešitu zapište např.: 1. - Anja, Erika Úkoly pošlete ke kontrole na: 
m.novotna.perina@seznam.cz 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 
https://www.youtube.com/watch?v=xWJ_3k1o_X8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eD
GBgmJEeXfWa3wC&index=20 



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

3. ONLINE TEST 

-test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí https://www.nemcina-
zdarma.cz/article/2019022101-obecny-test-a1-elementary-3 

-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby během vyplňování testu 
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

učebnice – 28/17 – doplnit předložky 

Klíč k řešení cvičení: učebnice – 44/3 
· wird 
· wirst 
· wird 
· werdet 
· wird 
· werden 

 

RUSKÝ  JAZYK 

ДЕНЬ ПОБЕ́ДЫ 
 

ЗАДА́НИЕ №1: Прочита́йте текст о Дне Побе́ды. 

а/ В пе́рвом абза́це (odstavci) те́кста найди́те и обведи́те кружко́м 

географи́ческие назва́ния.  

б/ В пе́рвом абза́це те́кста найди́те и подчеркни́те информа́цию, кото́рая 

свя́зана с да́тами Второ́й мирово́й войны́ и́ли с да́тами пра́зднования 

Дня Побе́ды.  
В 1939 году́ начала́сь Втора́я мирова́я война́. В Росси́ю война́ пришла́ в 1941 году́. 

До́лгие вое́нные го́ды лю́ди не жи́ли споко́йно, ка́ждый день происходи́ли стра́шные 

вое́нные собы́тия и ка́ждый день приноси́л огро́мные людски́е поте́ри. Весно́й 1945 

го́да сове́тская а́рмия подошла́ к столи́це Герма́нии – Берли́ну. Би́тва продолжа́лась до 

2 ма́я. 8 ма́я 1945 го́да был подпи́сан акт об оконча́нии войны́. Герма́ния сдала́сь. 

И́менно 8 ма́я в Че́хии и Слова́кии отмеча́ют День Побе́ды. В Росси́и  День Побе́ды 

пра́зднуют 9 ма́я.  



 
А что ру́сские де́лают в э́тот пра́здничный день?  
День Побе́ды явля́ется для всех ру́сских о́чень ва́жным, гру́стным и одновреме́нно  

рад́остным пра́здником. В честь освобожде́ния страны́ от фаши́стов в э́тот день в 

Росси́и прохо́дят торже́ственные мероприя́тия и пара́ды – ру́сские пою́т пе́сни и чита́ют 

стихи́, в па́рках они́ запуска́ют фейерве́рки. Все ру́сские в э́тот день поздравля́ют 

ветера́нов,  а к па́мятникам поги́бшим в той войне́ прино́сят цветы́. По тради́ции  9 ма́я 

лю́ди но́сят на груди́ Гео́ргиевскую ле́нточку. Гео́ргиевская ле́нточка ста́ла си́мволом 

побе́ды, и лю́ди но́сят её, что́бы не забы́ть о войне́ и о стра́шных вое́нных собы́тиях. 

Ведь мир на Земле́ – э́то са́мая гла́вная це́нность. 

 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Kopie s.177- Unité 6- Évaluation cv. 9- Udělejte věty a nahraďte zvýrazněné 
slovíčko opakem 

Zkontrolujte, že máte doplněná všechna cvičení, která jste v kopiích měli za úkol, 
případně dokončete, kopie nafoťte a pošlete emailem na 
sulova.perina@seznam.cz 

ZEMĚPIS 

Děkuji všem, kteří mají zadané úkoly splněné - na papírech byly celkem tři (16.3.,19.3.,16.4.) 

1.  Nové učivo - Mezinárodní organizace – zatím pouze OSN (uč. str. 56, ale to dnes nestačí) 

Organizace spojených národů (OSN) (zpracujeme do 

sešitu stanovenou osnovu) 

 anglický název 

 logo nebo vlajka 

СЛОВА́РЬ 

Втора́я мирова́я война́ druhá světová válka 

День Побе́ды Den vítězství 

Ле́нта stuha 

мероприя́тие akce, událost 

Мир mír 

Пара́д průvod 

поте́ри ztráty (na životech) 

собы́тие událost 

торже́ственный slávnostní 

фейерве́рк ohňostroj 

це́нность hodnota 



 cíl  

 rok a místo založení 

 sídlo 

 počet členů a ČR od kdy 

 hlavní jednací orgány 

 mnoho přidružených organizací OSN zjistíme např.: UNICEF, UNESCO, WHO 

2.  Dnes se vrátíme po dlouhé době k „písmenům“ na procvičení, skončili jsme I, J, K, L a 

pokračujeme  M,  N, O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEMIE 

Biokatalyzátory - zápis 
= látky, které ovlivňují (katalyzují) chemické reakce v organismech 
- enzymy, vitamíny, hormony 
Enzymy 
= makromolekulární látky, jejich základem jsou bílkoviny 
- ovlivňují metabolismus 
- v buňkách rostlin, hub i živočichů, v krvi živočichů ve velmi malém 
množství 
- u člověka se účastní trávení potravy v ústech (např. enzym amyláza pro štěpení 
škrobu) i v žaludku (např.   enzym pepsin pro štěpení bílkovin) 
- pro činnost některých enzymů jsou nezbytné vitaminy 
- některé průmyslové výroby využívají činnost živých organismů (působení 
enzymů) = biotechnologie – např. výroba piva, vína, mléčných výrobků, 
ethanolu, penicilinu a antibiotik, pracích prášků, kyseliny octové, kyseliny 
citrónové a mléčné, glycerolu… 
- výroba piva: alkoholický nápoj sycený oxidem uhličitým 
Základní suroviny – slad, chmel, voda+ kvasinky 
3 fáze výroby -1) ječmen se namočí a nechá klíčit → slad 

               2) slad se s vodou zahřívá (štěpení škrobu), filtruje a vaří 
s chmelem 
               3) směs se ochladí, přidají se kvasinky → ethanol, oxid uhličitý 

Výroba piva v malém pivovaru https://www.youtube.com/watch?v=wI_ayV-XuQU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wI_ayV-XuQU

