
Materiály k samostudiu 

Středa 6.5. 2020 

Třída 9.C 

MATEMATIKA   

SCIO testy:  

 Mnohoúhelníky, obvod a obsah, lichoběžník – 02 

 Mocniny a odmocniny – 03 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

V učebnici na s. 63 přečti si příběh the Sale of the century 

Procvič si Passive voice v online cvičení 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language
_(ESL)/Passive_voice/The_Passive_ru7190dj , pošli svůj výsledek Email to my 
teacher, kde zadáš své jméno a můj email 

sulova.perina@seznam.cz 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

PS str. 51 – Relative pronouns 

cv. 7 – doplň zájmena who a which 

cv. 8 – věty ze cv. 7 umísti na správné místo 

Překlad : 

1. Máte stůl pro dva ? 

2. Dáte si něco k pití ? 

3. Co si dáte? 

4. Já si dám vepřové. 



5. Já si dám jako první polévku. 

6. Petr si dá zeleninu a steak. 

7. Mně chutnají knedlíky. 

8. Mám žízeň, ale nechci pivo. 

9. Přineste mi účet, prosím. 

A man came home from the doctor looking very sad. 

„What´s wrong?“ asked his wife. 

„The doctor gave me these tablets and he said I have to take one every day for the 
rest of my life.“ 

„There´s nothing wrong with that. A lot of people have to take tablets every day.“ 

„Yes, but he only gave me ten tablets.“ 

 

FYZIKA 

Optické vlastnosti oka 

uč.str. 115 – 116 přečíst a zapsat do sešitu tlustě vytištěné pojmy v celých větách a 
nakreslit obrázky s použitím pravítka a kružítka 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. Pracovní list: Znáte německá města (Dobře si prohlédni obrázky.) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Deutschland/D

eutsche_Staedte_vj261683vt 

Vyplněný list pošlete na adresu: tenglerova.perina@seznam.cz 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Deutschland/Deutsche_Staedte_vj261683vt
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Deutschland/Deutsche_Staedte_vj261683vt


1. Super Easy German 41 - What do I see in the Streets? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgmVwPjTtM4 

- zopakujte si 4. pád/ Akkusativ a slovní zásobu :)) 

2. Učebnice str. 92/ GRAMMATIK - věty vedlejší vztažné - v roli spojky ČLEN URČITÝ 

- tabulku opište, všimněte si - časované sloveso stojí na konci věty!!! 

3. Odpovězte: a) Wer ist/ wie heisst/ die Lehrerin, die Biologie und Chemie unterrichtet?

  b) Wer ist der Lehrer, der Physik unterrichtet?    

  c) Wie heisst euer Mitschüler, der nicht oft zur Schule gekommen ist? 

  d) Wie heisst eure Mitschülerin, die Athletik macht?   

  e) Wer ist der Politiker, der Dreadlocks trägt?    

  f) Wer ist die Maus, die weisse Handchuhe trägt?    

  g) Wie heissen die Tiere, die lange Hälse haben?    

  h) Wie nennt man das Telefon, das man immer in der Hand hat? 

 "SS" = ostré S 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=KHI2ZaVUbL8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=22 

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

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

spát, vzít, spadnout, jít, zůstat, viset, mít, vyhrát, dostat, 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

23/3,4 – přečíst si text a odsouhlasit výroky – zda platí/neplatí? 

Klíč k řešení cvičení: učebnice: 28/18 

1. Sprachreise 

2. Teilnehmer/in 

3. Kursleiter/in 

4. Gruppeleiter/in 

5. Gastfamilie 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgmVwPjTtM4
https://www.youtube.com/watch?v=KHI2ZaVUbL8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=KHI2ZaVUbL8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=22


6. Englischkenntnisse 

7. Konversationslehrerin 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 81/10b) nedělej jako tabulku, jen doplň věty v prvním sloupci. 
+ prac. sešit str. 47/4,5 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Online výuka od  9:00 do 9:30 

 Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09 

nebo  můžete jít na web https://zoom.us/join  a zadat následující údaje: 

Meeting ID: 748 4744 3826 

Password: 8XSK3b 

 

DĚJEPIS 

Dějepis prezentace Svět po druhé světové válce, zapsat a naučit slidy 4 a 5, pak 

otázky protektorát, vytiskni a vypracuj a vyfoť nebo napiš odpovědi na papír a 

vyfoť nebo doplň přímo ve wordu, prosím ale o jinou barvu písma než černou a 

POŠLI!! na můj mail Skacelova.perina@seznam.cz nejpozději do 13.5. do 

předmětu mailu napiš 9.C protektorát (veškeré materiály resp.odkaz na ně najdeš 

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

https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09
https://zoom.us/join

