
Materiály k samostudiu 

Úterý 24. 3. 2020 

Třída 9. A 

ČESKÝ  JAZYK   

Zápis Proletářská poezie opsat Jiřího Wolkera, přečti si Baladu o nenarozeném dítěti a zkus 

vlastními slovy v několika větách napsat o čem tato balada je (materiály na mailu 

dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 9.ročník) 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

p.uč. Jurečková  

prosím vypracuj do školních sešitů (nebo vytiskni, doplň a do sešitu vypracuj jen cv. 5) 

1. Find, underline the jobs and read them: 
okstudentgoteacherhdoctornonursekdentistnotpilotmcosmonautyessingerohdancertapolicemanw
eworkerbutpoetyetwriterheconomistwsailornopostmanohengineernomodelufirefighter 
 
2. Choose definitions to the following jobs: 
1. A cook     a) a person who cures teeth 
2. An astronaut   b) a person who writes books 
3. A writer     c) a person who dances 
4. A dentist     d) a person who sings 
5. A firefighter  e) a person who drives a car 
6. A captain     f) a person who designs something 
7. A sailor     g) a person who controls the ship 
8. A dancer     h) a person who cooks food 
9. A singer     i) a person who flies into space 
10. A farmer     j) a person who works at a plant 
11. A designer     k) a person who works on a farm 
12. A driver     l) a person who fights with fire 
13. A worker     m) a person who works on a ship 
 

3. Match characteristics with the jobs:      
a) a model 
b) a dancer 
c) a farmer 
d) a writer 
e) a nurse 
f) a teacher 
g) a bookkeeper 
h) a designer 
i) a guide 
j) a singer 
k) a runner 
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l)a snowboarder 
m) a pilot 
 
1. helpful, kind, hard-working  
2. hard-working, helpful, attentive 
3. courageous, clever, careful 
4. confident, slim, good-looking 
5. hard-working, creative, sensitive 
6. talented, creative, harmonic 
7. strong, adventurous, energetic 
8. strong, speedy, energetic 
9. creative, artistic, sensitive 
10. strong, energetic, moving 
11. good at Maths, honest, sensible 
12. industrious, careful, kind 
13. sociable, cheerful, energetic 
 

 
 
4. What is special in the following jobs? Match: 
1. A cook   a) can’t eat fattening food 
2. A model  b) has to know the route of flight 
3. A writer  c) has to be strong 
4. A tourist guide d) has to wear a crash helmet 
5. A runner  e) has to know all the elements of dance 
6. A dancer  f) has to know a lot of things 
7. A bookkeeper g) can work at home 
8. A driver  h) has to know plants and animals 
9. A farmer  i) has to construct or design things 
10. A designer j) has to know a lot of history 
11. A snowboarder k) has to know the map of the city 
12. A teacher  l) has to know Maths and documents 
13. A pilot  m) has to have very clean hands 
 

5. Answer the questions: 
What will you do after finishing school? What is your favourite job? Why? Where do you plan to 
work? Do you want to work in your city? Why? 
 

p.uč. Paštová  

 prac. seš. str 41 cv 3 napiš podstatná jména, cv 4 - doplň tato podstatná jména do textu, cv 5 

- odpověz na otázky o sobě. 

MATEMATIKA 

Každý čtvrtek ČT 1 vysílá pořad Škola doma (14,00 -14,45) - příprava na zkoušky. Na webu je 

zadání příkladů, jejich vysvětlení a řešení v dané relaci. Doporučuji. 

Rostoucí a klesající funkce – uč. str.126/4 g) h) i) 



Opakování – uč. str. 223/1, 2, 3 a) b) c)  

CIZÍ JAZYK  

Němčina 

p.uč. Tenglerová  

Yotube: 

extra deutsch episode 1 – vypracuj do sešitu cvičení: 

Übung 1 – doplň do vět správný infinitiv slovesa, které najdeš pod cvičením: 

Fülle die Lücken mit dem richtigen Infinitiv aus! 

1. Möchtest du etwas ……… , Nic? 

2. Niemand darf mein Fahrrad ……… 

3. Das ist eine Klapp-Couch. Du kannst hier ……… 

4. Nic, du kannst ihm ja Deutsch-Unterricht ……… 

5. Kannst du 50 Kilometer mit dem Fahrrad ……..? 

6. Sam, du stinkst! Du solltest dich ……… 

7. Sam! Komm sofort heraus! Wir müssen mit dir ……… 

8. Sam! Ich habe zwei Betten. Du kannst bei mir ……… 

anfassen schlafen sprechen trinken fahren wohnen duschen geben 

 
p.uč. Hellerová  

extr@deutsch – další videa na youtube/zkusit si slovní zásobu – vypsat si a najít na 

translatoru nová slovíčka – jeden díl má 24 minut 

p.uč. Novotná  

1. Ještě jednou pracovní sešit WIR NEU 3 str.100/ 24, 25, 26 

2. www.klett.cz - Němčina -  online cvičení - Němčina - výběr učebnice WIR 3 - výběr kapitoly 27. Es 

war einmal            

1) vygenerujte si vždy všechny varianty cvičení       

2) zadejte i vyhodnocení 

3. Pošlete zapomenuté domácí úkoly! Neobdržela jsem je od všech! 



 

Ruština  

Viz příloha – s přílohou budete pracovat i ve středu!!!! (na mailu dejepis.perina@seznam.cz, 

heslo:perina1139, ve složce 9.ročník) 

V pracovním listě si přečtěte text a vypracujte cvičení 1. Pokud si nemůžete vytisknout, 

nezoufejte a odpovědi vypracujte do sešitu 

Francouzština 

1) na Youtube shlédnout video 10 basic expressions with être (to be) (Easy French) 
 https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU 
 a do sešitu zapsat 10 frází používaných se slovesem être 
2)v učebnici: přečíst text na s. 84 a odpovědět na otázky u cv. 1 
 

FYZIKA 

Na ČT2 pořad Odpoledka (12,00 – 15,00) od pondělí do pátku (bývá i fyzika) 

Účinky sil – str.181-184: Newtonovy pohybové zákony 

páka a obr.10.17 

tlak 

nastudovat, vypsat žluté rámečky a doplnit ke vzorcům, co jednotlivá písmena značí 

 

DĚJEPIS 

Dějepis České země za druhé světové války, opsat slide: 14, do sešitu (nebo vytisknout a 
doplnit)  vypracovat Otázky druhá světová válka, z těchto otázek bude po návratu prověrka 
(veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník)   
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