Materiály k samostudiu
Pondělí 1.6. 2020
Třída 9.C
PŘÍRODOPIS
Přeji vám krásný svátek dětí!!!
K svátku dnes pouze koukáte – podívejte se na film Cesta do pravěku.
Je to sice film z roku 1955, ale jeho efekty, zpracování a shrnutí historického vývoje je
nadčasové.
Režie Karel Zeman, inspirovaný ilustracemi Zdeňka Buriana, které vytvořil s pomocí vědecké
konzultace s paleontologem Josefem Augustou.

ČESKÝ JAZYK
Řešení z 29.5.
A
Nejcennější kapalina
Zamysleli jste se někdy nad tím, jakou cenu má pro člověka običejná voda? Nedávno v
denním tisku uveřejnili zprávu o studánkách v šumavských lesích. Připomněla
čtenářům i známé Sládkovy verše a vybídla je k zamyšlení nad našimi vodními zdroji.
V minulých dobách lidé pohlíželi na vodu jako na nebezpečný živel. Jejich obavy
vyplývaly ze zkušeností s povodněmi, které přicházely na jaře, kdy oblevy způsobovaly velké škody. Proudům vod mnohdy neodolaly silné stromy ani lidská obydlí. Roz-voj
vědy a techniky ve 20. století přinutil nezkrotný a často nemilosrdný živel, aby lidem
prospíval. My víme, že pitná voda je pro nás nezbytná
B
O Antonínu Dvořákovi
Před několika lety jsme vzpomněli 100. výročí úmrtí jednoho z našich nejznámějších a
nejvýznamnějších českých skladatelů. Pocházel z rodu malých živostníků, jejichž malé
chalupy bývaly roztroušeny kolem Nelahozevsi nad řekou Vltavou. Hud-bu studoval
na varhanní škole. Často dával soukromě zájemcům hodiny hudby, aby uživil sebe a
svoji rodinu. Bylo to ale bídné živobyití. Skutečný úspěch Dvořákovi přinesly až jeho
Slovanské tance. Roku 1892 ho pozvali i do Ameriky, aby zde na základě svých
zkušeností vychovával mladé tvůrce hudby. Mezi jeho díly byste mohli nalézt i velmi
oblíbenou pohádkovou operu Rusalka.

DOPLŇ SPRÁVNĚ PÍSMENA I INTERPUNKCI:

A

Nebe...pečí počítačov_ch v_rů
Název v_rus p...vodně pochází z b...............e. Člov...k mající v sob... v...rus
chřipky ob_čejně velm_ rychle nakaz_ tímto v_rem v...........u l_dí kteří se
v_skytují v jeho be...prostřední b............. . Počítačov_ v_rus ale není mal_čká
potv...rka v_ditelná pouze pod kval_tním m_kroskopem. Je to program který
získal jméno díky sv_m vlastnostem podobným ... v_ry b_olog_ckým_. Obv_kle
se nev_skytuje osam...le ale b_vá ...prav_dla k některému programu
„přilepen“. Program k němuž je v_rus připojen se naz_vá inf_kova....ý.V_rus
má ...chopnost nakaz_t další program takov_m ...p...sobem že k nim přilepí
svou k..........i. Stačí přenést jeden jedi....ý inf_kovaný program do počítače a
brz_ máme ...plnou e.............i. Stejně jako se chřipkov_m v_rem nakaz_
tém...ř všechny osob_ nacházející se v n................m okol_ nemocného nakaz_
počítačov_ v_rus i zb_vající program_.

B
O počátku ...ovstání ...utnohorských havířů r. 1496
...právy o tom že poslové doraz_l_ ...p...t se rozlétl_ po kraji. Hav_ři ten
den nenastoup_l_ do šachet a ...b_hal_ se do ...la....kého dvora. Zaplav_l_
nádvoří tísnil_ se v bráně dav_ přib_val_ i všude v okolních ul_čkách.
Tisíce mužů hučel_ a přešlapoval_ v očekávání. M_sty se b...lal_ i ženské
šátky. Pak se všechny obl_čeje otočil_ jedním sm...rem.
Poslové v_práv...l_ že se ke král_ nedostal_ prosebné l_sty jim prý
sebral_ a ro...trhal_. Vtom se rozlétl_ dveře na ochozu a v nich se ob...v_l
p_sař. V_zval hav_ře ab_ se rozešl_ ale oni neuposlechl_. Jejich oči
prozrazoval_ ...klamání rozhořčení i odhodlání.Strach padl na m...sto
vrata i okenice se zav_ral_ v_děšení m...šťané je zabe...pečoval_
závoram_. Tváře konšelů pokrýval_ studený pot a bledost konšelé a těžaři

se chv...li zatímco ul_ce duněl_ kroky horníků. Za okenicemi ukr_tí
...utnohorští naslouchal_ krok...m. Kam vedl_? Pryč z m...sta !

MATEMATIKA
Viz příloha

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Tenglerová )
1. Učebnice str. 60, cv. 6 – utvořte minulý čas - Preteritum
Poslechy:
https://www.youtube.com/watch?v=3NTOhu1H1R4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3w
C&index=3

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Novotná )
Užijte si dnešní svátek s :)))!
Super Easy German 214 - What are you reading?
https://www.youtube.com/watch?v=Co-VwHBM1ZY
Beamtwortet die Fragen und sendet mir die Aufgabe: m.novotna.perina@seznam.cz
1. Was liest der Mann mit dem blauen karierten Hemd?
2. In welchen Fremdsprachen lesen die Deutschen?
3. Und du? Liest du gern? Was liest du gerade jetzt? Hast du ein Lieblingsbuch?

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Veselková )
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=vjlCr4GGyY&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&i
ndex=32
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum – opakovat si celý seznam
sloves)
3. ONLINE TEST
-test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018022702-test-poradek-slov-ve-vete-pro-zacatecniky
-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby během vyplňování testu
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Hellerová )
inspiruj se pohádkami na stránce 61/9,10 a rozepiš svoji vlastní verzi pohádky do sešitu
– buď Červenou Karkulku, anebo Červenou helmičku, použij vyznačená slova a věty
v příkladu, nebo vymysli svoji vlastní pohádku nezávisle na Červené Karkulce či
Červené helmičce
Klíč k řešení cvičení: 62/12 učebnice
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RUSKÝ JAZYK
Učebnice str. 85 – opsat to, co je modře a naučit + přečíst cv. 17

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Procvičte si passé composé s pomocným slovesem avoir cv. C na s. 3
slovesa s pomocným slovesem être ve cv. D na s. 4 (pozor na shodu!)
https://www.liveworksheets.com/…8zp
pro kontrolu klikněte na "finish" a poté "check my answers"

ZEMĚPIS

pondělí 1.června
Mezinárodní den dětí
K Mezinárodnímu dni dětí se Československo přihlásilo v roce 1950.

My si dáme na oslavu další písmena.

CHEMIE
Chemie a společnost
Bezodpadové technologie a recyklace
přečíst str. 59 a písemně celými větami odpovědět do sešitu na otázky:
1. Co jsou bezodpadové technologie?
2. Uveď konkrétní příklad bezodpadové technologie z průmyslu nebo ze života
3. Co je recyklace?
4. V čem jsou výhody recyklace?
5. Co se dá recyklovat?

