
Materiály k samostudiu 

Pondělí 27.4. 2020 

Třída 9.D 

 

ČESKÝ  JAZYK  (MLUVNICE) 

I. kontrola zadání ze dne 22. 4. 

1. PS str. 46/3 e) f) g) 

e) sypané, Sypky, Na osice, sirotek, silně, syčela, Sychrov, V předsíni, osychají, Vasil,  

f) přivítali, výkřiky, vystaven, vycpaný, Výcvik, výšce, U vily, vily, na vísku, nad 

vynálezem 

g) jazykem, jazýček, se ozývá, za zídkou, se nazývá, Získal, z cizojazyčných, se 

nazývá, ozim, Pozítří 

2. uč. str. 71/6 

     +              +         + 

A. udržena nebo rozmnožena  B. chudoby a propasti; Severem a Jihem 

           vylučovací           + 

C. buď zastaven, nebo omezen  D. spotřebu i výrobu 

3. PS 33/4 a) b) c) 

 Po        Př       Pt     Př  Po      Př   Puč    Př    Po Puz Př         

(já) Byl jsem tím překvapený. Automobil byl hned prodaný. Těsto špatně vykynulo.  

         Puz        Př        Puz       Po      Pks   Po      Př    Po       Př 

Z jehličnanů roste nejběžněji smrk. Jeho hlas byl rozechvělý. Šeříky byly rozkvetlé. 

  Po Př    Po     Př  Po    Pkn  Př   Po Pkn 

Kanoe se převrhla. Lev byl nehybný. Pravdivost zpráv byla ověřena. Větev třešně  

   Př 

se zlomila. 

 

II. Nové zadání 

9. třída Mluvnice - věty vedlejší, spojovací výrazy (1. pokus) 

– přihlas se pomocí hesel (poslala ti je pí uč. třídní) na internetu na stránku www.sciodat.cz  

a vypracuj. V úterý 28. 4. dopoledne budu kontrolovat. 

 

http://www.sciodat.cz/


MATEMATIKA     PS  strana 223 A - 11. 

Prosím poslat vypracované testy z pracovních sešitů  - opravím. Doporučuji, aby se žáci dívali ve 

čtvrtek na Čt  1  -  škola doma - je to dobré k přijímacím zkouškám. 
 

 

ANGLICKÝ  JAZYK   Mrázová:  Řešení překladu: 

1. He wasn´t allowed  to watch TV yesterday  evening. 

2. We weren´t allowed  to  talk during the exam. 

3. I will have to call him. 

4. We will have to go on foot. 

5. I wasn´t able to  (I couldn´t) sleep last night. 

6. We will be able to speak with him. 

7. He won´t be able to translate it. 

8. We won´t have to stay here all day. 

9.  Shall I switch off the TV ? 

10. Shall we go to a restaurant this evening? 

 

Učebnice str. 64 – přečti si článek The English Language – zkus najít nějaké další odlišnosti (odlišná 

slova) mezi anglickou a americkou angličtinou 

Paštová:             Gramatika - trpný rod. Pozorně přečti str 71 v pracovním sešitu 

tabulku 5.1 a napiš krátké výpisky do školního sešitu. v učebnici str 57 doplň do cv 5 

trpný rod a pošli ke kontrole na můj mail. Vysvětlení gramatiky: http://www.perfect-

world.cz/trpny-rod... 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

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

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

&index=17 

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

3. ONLINE TEST NA PERFEKTUM 

-test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019010901-test-perfektum 

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

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

 

RUSKÝ  JAZYK        6.lekce - V jakém domě bydlíš? 

1. Opakování a procvičování slovní zásoby  

Učebnice str. 98/10 (obrázek s nákresem domu a popisem místností) 

Nakreslete podle obrázku vlastní plánek bytu (domu) a napište názvy místností 

http://www.perfect-world.cz/trpny-rod
http://www.perfect-world.cz/trpny-rod
https://www.youtube.com/watch?v=CPBpUsIHOeU&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=CPBpUsIHOeU&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=17
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019010901-test-perfektum
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


2. Počítání poschodí v Rusku- „Na kakom etaže ty živjoš?“  Na jakém patře bydlíš?  

Učebnice str. 99 – žlutá tabulka 

3. Výuková videa:  www.jazyky-online.info/rustina/video 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK  

Kopie s.176- Unité 6- Évaluation cv. 5- Doplňuj logicky výzazy množství (hodně, 

nedostatek, příliš..) a časuj sloveso ze závorky 

cv. 6: Doplňte předložku nebo člen, který je potřeba. 

Pusťte si video https://www.youtube.com/watch?v=oJcI5FzrEE0  

a zaznamenejte 10 odpovědí, které Pařížani zmiňují jako odpověď na otázku : Qu´est 

ce qu´on peut acheter avec cinq euros à Paris?   
 

 

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

pracovní list Doplň osobnost, buď vytiskni a doplň nebo napiš dozadu do 

sešitu (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 

složka 9. ročník 

 

ZEMĚPIS 

Havaj – ostrovy uprostřed Pacifiku, nesouvislé území USA 

https://www.youtube.com/watch?v=Jivp4RUeFks 

 

 

 

 

http://www.jazyky-online.info/rustina/video
https://www.youtube.com/watch?v=oJcI5FzrEE0
mailto:dejepis.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Jivp4RUeFks

