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MATEMATIKA 

Scio test: Hranoly – objem a povrch (1.pokus) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Český jazyk Zhlédni výukové video Doplněk (celé má necelých 15 min, na závěr je opakování větných 
členů, to vám jen prospěje) https://www.youtube.com/watch?v=6J3l4XF7vOk&t=9s,  pak zápis 
prezentace Doplněk slide 2, cvičení na slidu 3 vypracuj do sešitu. Na úplném konci prezentace máte 
řešení pro kontrolu. Prosím neopisujte, zkuste opravdu pracovat samostatně a zkontrolujte si až 
hotovou práci! . (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. 
ročník) 
 

PŘÍRODOPIS  

Geologický vývoj a stavba České republiky – Západní Karpaty 

1) Do sešitu obkresli mapu ČR a vyznač přibližnou hranici mezi Českým masivem a Západními Karpaty, 
do mapy tyto názvy zapiš a barevně odliš. Orientačně též vyznač města, která jsou v mapě v učebnici. 

2) Přečti si text na str.79, 80 – Západní Karpaty. 

3) Zkontroluj podle „Shrnutí“ na str.80, zda máš z minulé hodiny všechny důležité informace o 
Českém masivu zapsané v sešitě (výpisky). 

4) Nadepiš Západní Karpaty a zapiš do sešitu poslední odstavec ze „Shrnutí“ na str.80 o Západních 
Karpatech. 

5) Vypracuj písemně odpovědi na otázky 1 – 8 na str.80. ( většinu již znáte ze zeměpisu) 

CIZÍ JAZYK 

Němčina  

p.uč. Tenglerová  

1. Schreib in dein Deutschheft: 

- Datum 

- Lektion 2 – 

https://www.youtube.com/watch?v=6J3l4XF7vOk&t=9s
mailto:dejepis.perina@seznam.cz


1. Část 4.:Vedlejší věta s als (Nebensatz mit als) 

- učebnice strana 73 

- Přečtěte si, přeložte a napište příklady vedlejších vět do sešitu: 

( Als Rotkäppchen im Wald war, traf es den Wolf – Když byla Karkulka v lese, potkala vlka. ) 

2. Vypracujte pracovní list: (dass = že, ob = zda) https://www.liveworksheets.com/km258378ia 

 

p.  uč. Novotná   

1. YouTube - Super Easy German 63 - COMPARATIVE and SUPERLATIVE / Hört gut zu und wiederholt! 
https://www.youtube.com/watch?v=8QTb4is_fKw 

2. Im Lehrbuch S. 88/ 10 - Gehst du mit der Mode? / Lest die Texte. 

S. 89/ 10a - Wer ist für die Mode? / Kdo je pro? Koho móda baví? Wer ist gegen die Mode? / Koho je 
proti? 

- do školního sešitu zapište jména do 2 sloupečků 

S. 89/10b - Wer sagt was? - Was sagen Claudia, Anja, Oliver und Erika? 

- do školního sešitu zapište např.: 1. - Anja, Erika Úkoly pošlete ke kontrole na: 
m.novotna.perina@seznam.cz 

p. uč Hellerová   

učebnice – 28/17 – doplnit předložky 

Klíč k řešení cvičení: učebnice – 44/3 

· wird 

· wirst 

· wird 

· werdet 

· wird 

· werden 

 

 



Ruština 

ДЕНЬ ПОБЕ́ДЫ 
 

ЗАДА́НИЕ №1: Прочита́йте текст о Дне Побе́ды. 

а/ В пе́рвом абза́це (odstavci) те́кста найди́те и обведи́те кружко́м 

географи́ческие назва́ния.  

б/ В пе́рвом абза́це те́кста найди́те и подчеркни́те информа́цию, кото́рая 

свя́зана с да́тами Второ́й мирово́й войны́ и́ли с да́тами пра́зднования 

Дня Побе́ды.  
В 1939 году́ начала́сь Втора́я мирова́я война́. В Росси́ю война́ пришла́ в 1941 году́. 

До́лгие вое́нные го́ды лю́ди не жи́ли споко́йно, ка́ждый день происходи́ли стра́шные 

вое́нные собы́тия и ка́ждый день приноси́л огро́мные людски́е поте́ри. Весно́й 1945 

го́да сове́тская а́рмия подошла́ к столи́це Герма́нии – Берли́ну. Би́тва продолжа́лась до 

2 ма́я. 8 ма́я 1945 го́да был подпи́сан акт об оконча́нии войны́. Герма́ния сдала́сь. 

И́менно 8 ма́я в Че́хии и Слова́кии отмеча́ют День Побе́ды. В Росси́и  День Побе́ды 

пра́зднуют 9 ма́я.  

 
А что ру́сские де́лают в э́тот пра́здничный день?  
День Побе́ды явля́ется для всех ру́сских о́чень ва́жным, гру́стным и одновреме́нно  

ра́достным пра́здником. В честь освобожде́ния страны́ от фаши́стов в э́тот день в 

Росси́и прохо́дят торже́ственные мероприя́тия и пара́ды – ру́сские пою́т пе́сни и чита́ют 

стихи́, в па́рках они́ запуска́ют фейерве́рки. Все ру́сские в э́тот день поздравля́ют 

ветера́нов,  а к па́мятникам поги́бшим в той войне́ прино́сят цветы́. По тради́ции  9 ма́я 

лю́ди но́сят на груди́ Гео́ргиевскую ле́нточку. Гео́ргиевская ле́нточка ста́ла си́мволом 

побе́ды, и лю́ди но́сят её, что́бы не забы́ть о войне́ и о стра́шных вое́нных собы́тиях. 

Ведь мир на Земле́ – э́то са́мая гла́вная це́нность. 

 

СЛОВА́РЬ 

Втора́я мирова́я война́ druhá světová válka 

День Побе́ды Den vítězství 

ле́нта stuha 

мероприя́тие akce, událost 

мир mír 

пара́д průvod 

поте́ри ztráty (na životech) 

собы́тие událost 



 

Francouzština  

Kopie s.177- Unité 6- Évaluation cv. 9- Udělejte věty a nahraďte zvýrazněné slovíčko opakem 

Zkontrolujte, že máte doplněná všechna cvičení, která jste v kopiích měli za úkol, případně 
dokončete, kopie nafoťte a pošlete emailem na sulova.perina@seznam.cz 

ZEMĚPIS   

Kulturní krajina 

učebnice str. 71 

*Modré motivační otázky vám slouží k zopakování učiva z předchozí kapitoly. Odpovězte si na ně.  

*Přečtěte si text, do sešitu si vypište čtyři hlavní typy kulturní krajiny. 

*Prohlédněte si obrázky a určete typy kulturních krajin 

*Odpovězte si na otázky za článkem. 

č.3 – Vzpomeňte si na učivo 8.tř. (Čertovy schody), č.5 – opakování 7.tř. 

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 

 

 

 

 

 

торже́ственный slávnostní 

фейерве́рк ohňostroj 

це́нность hodnota 

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

