
Materiály k samostudiu 

Pondělí 18.5. 2020 

Třída 9.C 

PŘÍRODOPIS 

Prvohory – učebnice strana 67 – 69 přečíst 

- vypsat : od kdy do kdy 

               na jaké útvary se dělí 

               kde žily organismy  

               kteří živočichové a které rostliny se rozvíjely v kterém období 

- doplň obrázkem silurského moře( pokud tiskneš, kopíruješ nebo chceš ještě 

kreslit , přidej obrázek krajiny karbonu)                

ČESKÝ  JAZYK 

ŘEŠENÍ z 15.5. 

1. vyplň doplňovačku  

1. přívlastek 
2. předmět 
3. přívlastek 
4. příslovečné určení 
5. příslovečné určení času 
6. předmět 
7. přívlastek 
8. subjekt 

 

2. Tajenka: přísudek 

- základní větný člen 

- podtrháváme - vlnovkou 

- značíme –  Př 

- latinský název – predikát  

- rozlišujeme – holý, rozvitý, několikanásobný  

 

Dnešní zadání: 

PRÁCE S TEXTEM 

1) Přečti si text. 



 
Potápěči vytáhli z Hudsonu 

také levý motor airbusu 
 

Aerolinie odškodní každého cestujícího pěti tisíci dolary 

 

Navzdory ledové a kalné vodě se týmu potápěčů podařilo objevit na dně řeky Hudson ve 

dvacetimetrové hloubce také druhý motor Airbusu A 320 letecké společnosti US Airways poblíž 

místa, kde se strojem minulý týden dosedl kapitán Chelsey Sullenberger (57) na hladinu. 

  Vyšetřovatelé jej chtějí detailně prozkoumat, aby zjistili, proč přestal fungovat. Motor se 

zastavil, když se letadlo těsně za letištěm setkalo s hejnem ptáků, přičemž vyšetřovatelé mají za to, že 

ptačí těla nasály oba motory. 

  Vyšetřování ztěžuje fakt, že incident, k němuž došlo o dva dny dříve, a na nějž podle 

amerických médií nezávisle na sobě upozornilo několik svědků, postrádá oficiální záznam. Televize 

CNN s odvoláním na zdroje blízké Národnímu úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve čtvrtek 

uvedla, že posádka letounu neuvedla do záznamů, že letadlo mělo potíže s motory. „Ozval se příšerný 

zvuk. Na pár vteřin jsem měl pocit, jako kdyby se utrhl kus motoru a vrhl se proti letadlu,“ líčil 

cestující první třídy Steve Jeffrey z Charlotte. 

  Aerolinie US Airways vyplatí všem cestujícím, kteří mohli při nehodě utrpět psychický otřes, 

pět tisíc dolarů (asi 100 000 Kč). V průvodním dopise stojí, že peníze jsou určeny jako odškodné za 

cenu letenky a poškození zavazadel. 

(CNN, DPA, vpf) 

 

2) Odpověz na otázky: 

 

a) Kde se můžeš setkat s tímto textem? 

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Do kterého funkčního stylu text zařadíš? 

__________________________________________________________________________________ 

 

c) Uveď žánr textu? 

__________________________________________________________________________________ 



 

d) Kolik má text odstavců a proč je text takto členěný? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

e) Proč je za jménem Chelsey Sullenberger uvedeno v závorce číslo 57? 

__________________________________________________________________________________ 

 

f) Kolik vyplatí Aerolinie US Airways všem cestujícím, kteří mohli při nehodě utrpět psychický otřes? 

__________________________________________________________________________________ 

 

g) Jak se jmenoval cestující první třídy? 

__________________________________________________________________________________ 

 

h) Pokus se slovo „příšerný“ nahradit synonymem. 

__________________________________________________________________________________ 

 

i) Vysvětli, co znamená slovo incident? 

__________________________________________________________________________________  

 

j) Kdo tento text napsal a jak to zjistíš? 

__________________________________________________________________________________ 

Řešení v úterý. 

 

MATEMATIKA   

Viz příloha 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

Téma: Věty v préteritu: 

A) Cvičení napiš do sešitu, sestav věty: 

1. Mutti – immer zu Hause helfen – damals – müssen 

2. nachmittags – eine Stunde fernsehen – wollen – ich 



3. als – sein – Peter – 10 Jahre alt – Klavier spielen – er – können 

4. als – klein sein – Eva – viele Freunde – haben – sie 

5. damals – wir Kinder – dürfen – bis spät – nicht – aufbleiben 

6. 10 Jahre alt – als – Martina – sein – sie – können – schon gut Ski fahren 

B) Cvičení on line: 

www.klett.cz – cvičení on line 

zvol: němcinu – učebnici: Wir 3, lekce 22: Ich will Tennispielerin werden, 

vygeneruj všechny varianty cvičení 

klávesové zkratky 

 
ö = Alt 0246 
ü = Alt 0252 
ä = Alt 0228 
ostré „s“ – ss 
 

 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

1. Super Easy German 45 - Fruits/ Schaut euch das Video und beantwortet die Fragen: 

https://www.youtube.com/watch?v=N9iYnpvkOcA 

 1. Wie findet Kelsey die Kiwi?        

 2. Was mag Janusz besonders? 

Sendet mir die Antworten: m.novotna.perina@seznam.cz 

2. Im Lehrbuch 

 - S. 99/ 3b -Lies die Anzeige. Welche Antworten stimmen?    

 - S. 142/ opakování sloves - přítomný čas, préteritum, perfekt: 

 2.desítka: haben, helfen, kommen, lesen, liegen, nehmen, reiten, schlafen, schwimmen, 

 sehen 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

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

http://www.klett.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=N9iYnpvkOcA
m.novotna.perina@seznam.cz


https://www.youtube.com/watch?v=934NMQSb_mY&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3

wC&index=26 

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

3. ONLINE TEST  

-test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019040301-test-jak-vyjadrit-jit-chodit-behat 

-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby během vyplňování testu 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

učebnice 58/3 – doplň věty k figurám v Červené Karkulce (Das Rotkäppchen) 

Klíč k řešení cvičení: 23/3,4 

1.b 

2.a,c 

3.b,d 

 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 82/12 – přečti si text a opiš tabulku 

+Přečti si rýmovačku ve cv. 13 

  

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

V učebnici Extra 3 na s. 8 prohlédněte si nové postavy a přečtěte si foto-příběh na s. 9, zkuste si 

odpovědět na otázky u cv. 1c 

ZEMĚPIS 

1.  Na konci května zveřejním, kdo má všechny zadané úkoly splněné, zatím je vás málo.  

2.  Promyslíme odpovědi - učebnice str.62 otázka 2.,3.,4., podíváme se na všechny obrázky 

     na str.61 a ujasníme si, že i toto může být dnes ve světě důvodem k nepokojům. 

 

3.  Dnešním učivem končíme s tématem „Politická mapa dnešního světa“. 

                   NOVÉ STÁTY NA MAPĚ SVĚTA (učebnice str. 62 - 64) 

 Na politické mapě světa dochází občas ke změnám, vznikají nové státní útvary, 

mění se státní hranice a náš zeměpisný atlas stačí informovat o posledních změnách 

až od dalšího upraveného vydání. Proto je nezbytné sledovat události ve světě. 

https://www.youtube.com/watch?v=934NMQSb_mY&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=934NMQSb_mY&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=26
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019040301-test-jak-vyjadrit-jit-chodit-behat
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


 Prohlédneme si následující stránku z wikipedie a orientačně se dozvíme, které státy 

světa vznikaly v roce našeho narození nebo narození členů naší rodiny. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_data_vzniku 

 Tabulka v učebnici str. 63 nabízí přehled posledních let vzniku nových států světa, 

ale pozor na rok vydání této knihy. 

 Zapíšeme do sešitu některé uvedené státy podle vlastního výběru (asi 10). 

 Jižní Súdán, o kterém jsme se již dříve hovořili vznikl v roce 2011 a najdeme tento 

stát již také v našem v atlasu M 102.  

 Úkol:  Pět států, které vznikly po rozpadu SSSR (Sovětského svazu) a jejich hlavní  

            města. 

            Pět států., které vznikly po rozpadu SFRJ (bývalá Jugoslávie) a jejich hlavní   

            města.  

            Je mezi uvedenými 10 státy některý, který jsem navštívil?  A který to je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Přijímací zkoušky na SŠ se blíží - odpovědně se připravujte - zdravím Krejčová. 

 

CHEMIE 

DNA a RNA (DNK a RNK) 

= nukleové kyseliny 
jejich základem jsou aminokyseliny 
nacházejí se hlavně v jádrech buněk 
DNA (DNK)  kyselina deoxyribonukleová – přenos dědičných informací při dělení 

buněk 
RNA (RNK)  kyselina ribonukleová – usměrnění tvorby bílkovin 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/3117 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_data_vzniku
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/3117

