
 

 

Materiály k samostudiu 

Úterý 17. 3. 2020 

Třída 9. A 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Opsat a naučit se  Proletářská poezie ( Wolkera ještě ne), pak práce s literárním textem 

Osvobozené divadlo, odpovědět do sešitu zezadu s pomocí internetu na otázky. (Veškeré 

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

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

p.uč. Jurečková Ještě procvičíme otázku: 
https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=
cs 
https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=
cs 

a potom již nová lekce: 

slovní zásoba 4C v pracovních sešitech str77 – opsat a naučit, pokud si neumíte poradit se 
správnou výslovností, doporučuji např slovník na Seznamu, tam si ji můžete pustit 

a nastudovat bod 4.2 na str. 71 v prac sešitech + výpisky , to si poté vyzkoušejte ve cv. 1 a 2 v 
PS str. 38 

 

p.uč. Paštová uč. str.49 cv.5a,b do šk. sešitu nadpis REQUESTS - žádosti, přepiš pouze otázky 

a přelož. Uč. str 49 cv7a - vytvoř 4 otázky - žádosti k odstavcům pod obrázkem do sešitu. 

 

MATEMATIKA 

Graf funkce  
- str. 121 - 122 
- 122/4a,b,c,d,f: překreslit obrázek do sešitu a vysvětlit dle zadání  
- 122/5,6: vypracovat  
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CIZÍ JAZYK  

Němčina 

p.uč. Tenglerová Yotube: 
extra deutsch episode 1 
Antwortest du: 
Wer hat Anna und Sascha besucht? 
Wer ist Sam ? Was hat Sam gesagt? ( Napiš o Samovi nejméně 7 vět.) 
 
p.uč. Hellerová opakování perfekta – popište svůj včerejší celý den do sešitu 

p.uč. Novotná 1. www.klett.cz - Němčina - Online cvičení - Němčina - Výběr učebnice: WIR 3 
- Výběr kapitoly: 26. Wie war es damals? 

Vygenerujte si všechny typy cvičení, nezapomeňte na vyhodnocení! 

2. Google - Extra Deutsch 1, zapište: Worum geht es?/ Was ist passiert? 5-7 Sätze. Práci mi 
pošlete na výše uvedený e-mail do středy večer. 

 

Ruština  

Uč. str. 67/20a) – přečti si pranostiky a máte-li vy nebo někdo z příbuzenstva psa nebo kočku, 
napište do šk. sešitu část b). Pokud ne, vymyslete si to a napište to stejně. J 

cv. 67/21a) – přečíst 

(nezapomínáme si všímat rozdílu ve větách podmínkových a předmětných!!!) 

Do škol. sešitů učebnice68/21b) – písemně + žlutá tabulka str.68 – opsat 

 

Francouzština 

učebnice s. 80 cv 5a, b, d- napiš odpovědi do sešitu (neporovnávej s kamarádem), s. 81/2, 3 
slovní zásoba unité 6 Entraine-toi (příloha PS s. 29) 
PS. 55/4 
 

 

 

 

 



FYZIKA 

Síla 
- učebnice str. 177 - 179, nastudovat + výpisky (určení síly, znázornění, skládání sil, 
rovnováha, rovnovážná poloha) 
- učebnice str. 179, obrázek 10.12: nakreslit do sešitu 
 

DĚJEPIS 

prezentace na mailu (dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139) 
České země za druh světové války, opsat slidy: 7-9, pak zhlédnout video na streamu Slavné 

dny: https://www.slavne-dny.cz/episode/773926/den-kdy-byl-zahajen-norimbersky-proces-

20-listopad 
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