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Třída 9.D
ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)
I. Kontrola zadání ze dne 21. 4.

ČESKÝ
JAZYK

II. Nové zadání

1. PL (J. Fučík a J. Drda) -vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu literatury. Kdo nemá
možnost listy vytisknout, odpoví písemně na otázky do sešitu.

2. Zapiš do sešitu
Okupace a válka v české próze – pokračování

Arnošt Lustig (1926 – 2011) – židovská tématika → povídkové soubory Noc a naděje,
Démanty noci; psychologická novela Modlitba za Kateřinu Horovitzovou (bohatým židům
nacisté slíbí za vysoké výkupné svobodu, jsou však oklamáni a odvezeni do koncentračního
tábora, jediná Kateřina se odhodlá k činu a před svou smrtí zabije dva nacisty).
Ladislav Fuks (1923 – 1994) až hororová próza Spalovač mrtvol (příběh psychopata
Kopfrkingla, který se stává ve službě fašismu udavačem a vrahem → svoji práci bere jako
poslání, chce pomáhat duším nalézt nové tělo).
Jan Otčenášek (1929 – 1979) – novela Romeo, Julie a tma (obraz doby, kdy byl spáchán
atentát na Heydricha, student Pavel ukrývá židovku Ester, která odmítla nastoupit do
transportu → tragický konec – Ester zastřelena).
Ota Pavel (1930 – 1973) – židovského původu, prozaik, novinář a sportovní reportér, psal
především autobiografické povídky s tématy z vlastního dětství Smrt krásných srnců
(vzpomínky na dětství, na život autorova otce Lea, svérázného židovského obchodníka,
židovské transporty, poválečná léta), Jak jsem potkal ryby (o autorově vztahu k rybám, řekám
a přírodě).
B. Hrabal (1914 – 1997) – novela Ostře sledované vlaky – tragikomický příběh z období
protektorátu (mladý železničář Miloš prožívá dospívání a první milostné zkušenosti, nakonec
se zachová jako hrdina → vyhodí do povětří nacistický vlak → umírá) – povídka zfilmována
(režisér Jiří Menzel získal Oscara).

MATEMATIKA

PS str. 223 A - 12

ANGLICKÝ JAZYK
Paštová:

Prac. seš. str 45 cv 4, cv 5 a cv6 - doplń slovesa v trpném rodě/ různé

časy/
Mrázová:

PS str. 50 – britská a americká angličtina
cv. 1 – doplň, které věty říká Angličan a které Američan
cv.2 – do správných sloupců doplň slova britská a americká
Nauč se slovíčka L6 C,D

NĚMECKÝ JAZYK
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=618GxdolWik&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC
&index=18
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum – po sloveso haben)

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – procvičování
1.Slovní zásoba – pracovní sešit – str. 66 - vypište do sešitu (slovníčku) zbývající slovíčka a
tyto fráze:
•

„Ně podvědí meňá“ - Nezklam mě, nezraď mě

•

„Ně ješ rukámi“ - Nejez rukama!

•

„Sjaď gdě-nibuď“ - Někam si sedni!

2. Práce s textem – učebnice str.92/1, přečtěte si báseň „Vsjo v porjadke“, trénujte čtení
nahlas.
3. Pracovní sešit str. 55/1 – doplňte vynechaná slova podle výše uvedené básně

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Kopie s.177- Unité 6- Évaluation cv. 7- vyjádřete to samé pomocí vazby Il faut/ Il ne faut pas
Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=0MVzS2L_Hmw
A zkuste odpovědět na otázky ohledně videa:
Qu´est-ce que c´est un polyglotte?
Comment tu te décris en trois mots?
Comment elle se décrit Blandine en trois mots?

PŘÍRODOPIS

ŘEŠENÍ ZE DNE 23. 4. – DOPLNĚNÝ TEXT DLE FILMU

Před 3, 9 mld. let dopadal na planetu Zemi meteorický déšť obsahoval krystaly, ve kterých se
nacházely kapičky vody. Země byla bombardována meteority 20 milionů let, tím pádem
zásoby vody vzrůstaly. Jádro Země zůstávalo stále tekuté, ale povrch se ochladil na 70 80°C., mohlo tedy dojít k vytvoření zemské kůry. Proběhla mohutná bouře, způsobená
rychlou rotací planety. Ve vodě začaly vznikat sopečné ostrovy, jejichž spojením mohly
vzniknout kontinenty. Atmosféra byla stále nedýchatelná a teplota spalovala. Před 3, 8 mld.
let došlo k uvolňování minerálů, C, AMK z meteoritů. Sloučením těchto chemických látek
vznikl život, konkrétně jednobuněčné bakterie. Před 3, 5 mld. let se objevily bakterie zvané
stromatolity schopné fotosyntézy.

GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČR – uč. str. 75 – 80
1. Žáci si do sešitu napíší nový velký nadpis – GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČR
2. Prostudují si text na str. 75 a prohlédnou si obr. 133 str. 75 - Geologická mapa ČR
3. Opíší si do sešitu následující text:
GEOLOGICKÁ STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY
- ČR tvořena dvěma geologickými jednotkami:
(hranici tvoří spojnice měst Znojmo, Brno, Ostrava)
a) Český masiv – starší, tvořen variským vrásněním v prvohorách.
(oblast Čech, západní části Moravy a Slezska)
b) Západní Karpaty – mladší, příkrovová stavba, alpinsko-himálajské vrásnění, třetihory.
(východ Moravy)
4. Dle obrázku si žáci nakreslí mapu ČR a barevně na ní vyznačí 2 geologické jednotky ČR.

CHEMIE
LIPIDY (TUKY)
- Žáci si projdou níže napsaný text a podle něj si do sešitu doplní zápis, který si vytvořili sami
pomocí učebnice minulou hodinu.
LIPIDY (TUKY)
•

TUKY, OLEJE, VOSKY

•

ROZDĚLENÍ: a) rostlinné
b) živočišné

•

VÝZNAM:

a) zásobní zdroje energie
b) chrání vnitřní orgány před mechanickým poškozením
c) udržují teplotu těla
d) umožňují vstřebávání vitaminů A, D, E, K

•

Vznikají v živých organismech reakcí glycerolu a mastných kyselin. (žáci by měli mít
zapsáno pomocí žlutých rámečků v učebnici z minulé hodiny)
GLYCEROL = trojsytný alkohol
MASTNÉ KYSELINY (MK) = karboxylové kyseliny, které mají 16 a více atomů C
v řetězci, MK dělíme na:
- NASYCENÉ = mezi atomy C jsou pouze jednoduché vazby
např. (kys. stearová CH3(CH2)16COOH) → tvoří nasycené tuky
- NENASYCENÉ = obsahují ve svém řetězci 1 dvojnou vazbu mezi atomy C,
např. (kys. olejová) → tvoří nenasycené tuky

NASYCENÉ TUKY (pevné skupenství)
•

Máslo, sádlo, lůj (živočišného původu).

•

„Škodlivé tuky“ – obsahují hodně cholesterolu.

NENASYCENÉ TUKY (kapalné skupenství)
•

Oleje (rostlinného původu + rybí tuk).

•

„Zdravé tuky“ – obsahují málo cholesterolu.

ROZDĚLENÍ LIPIDŮ + VYUŽITÍ:
•

Živočišné tuky – surovina pro výrobu mýdel, šamponů, sprchových gelů.

•

Margarín – vzniká ztužováním rostlinných olejů.

•

Vosky – včelí vosk (stavba plástů), ochrana před pronikáním vody (krém na boty).

ŽLUKNUTÍ

• Rozklad tuků na páchnoucí nepoživatelné látky, vlivem tepla, světla, mikroorganismů.

