Materiály k samostudiu
Úterý 21. 4. 2020
Třída 9.B

Milí žáci,
nezapomínejte dle pokynů posílat vypracované práce svým vyučujícím.
Samozřejmě neposílají žáci, kteří po týdnu dostávají od vyučujících řešení úloh,
které vypracovávali a mohou si je zkontrolovat. Posílejte mailem na adresu
učitelů: jméno.perina@seznam.cz

MATEMATIKA
Opakování na zkoušky: soustavy lineárních rovnic
uč. str. 226/21 a) b) c) d) e) f) g) - řešte libovolnou metodou
(výsledek v učebnici)

DĚJEPIS
Konec druhé světové války - události v Tichomoří
1. YouTube: Druhá světová válka v barvě 13 - Vítězství v Pacifiku (sledujte od 30:55)
a) Narůstající ztráty na straně USA - obavy a řešení?
b) Projekt Manhattan - Hirošima a Nagasaki
c) Zájmy SSSR na Dálném Východu
2. www.slavne-dny.cz

6.8. - Den, kdy byla svržena atomová bomba na Hirošimu

a) Význam předpokládaných ztrát při invazi na japonské ostrovy - řešení?
b) Doplňte informace o projektu Manhattan.
c) Poklidné letní ráno - 6.8. 1945 - "Bože, co jsme to udělali?"

d) Vojenské hledisko?
e) Očekávaná reakce Japonska - 9.8. 1945 a 14.8. 1945
A něco navíc:
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3074232-vterina-dejepisu-vite-ci-stavba-v-hirosimeustala-jadernou-bombu

ČESKÝ JAZYK (mluvnice)
1. PS 46/3 c) d)
2. uč. 70/2 vypsat a určit významové poměry
3. uč. 70/3 opsat věty, nakreslit graf souvětí, určit druhy vedlejších vět a významové
poměry mezi větami

RUSKÝ JAZYK
5.lekce – dokončení

1. Učebnice str. 88 (text v růžovém rámečku) – přečtěte si text a zjistěte, kdo byl
Konstantin E. Ciolkovskyj a Sergej P. Korolev
2. Pracovní sešit – str. 51/13 – křížovka
3. Poslechová cvičení – www.eralash.ru

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná)
1. YouTube - Easy German 79 - Favourite Food / Und du? Was isst du am liebsten? Schreib
in dein Heft.
2. Im Lehrbuch 84-85/ Was soll ich anziehen?
a) zopakujte si slovní zásobu - podstatná jména, rod, množné číslo
b) S. 84/1 - zapište odpověď na otázku: Was hast du gerade jetzt an? / 5 Sachen!!

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová)
1. Schreib in dein Deutschheft:
- Datum
- Lektion 2 –
- Préteritum (das Präteritum) – minulý čas
2. Učebnice strana 71 – 72
1. Strana 72, tabulka b) – slovesa: sein, haben – opiš si časování v préteritu do sešitu a nauč
se nazpaměť.
2. Strana 71 – V dolní části stránky si přečti dva ukázkové texty.
3. Strana 71 – Nastuduj používání préterita – poslední dva řádky na stránce.
4. Strana 52 – Přečti siúvodní rozhovor lekce 2.
5. Do sešitu napiš a doplň : Bausteine

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Vzpomeň si na video 10 frází se slovesem
AVOIR https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w
zde jsou fráze pro kontrolu:

1. avoir ... ans (J´ai 15 ans)
2. l´état physique/ moral
avoir chaud / avoir froid (la température)
avoir faim/ soif (mít hlad/ žízeň)
avoir mal (au ventre, à la tête)- bolí mě...
3. avoir peur de
4. avoir de la peine pour (soucítit s někým)
5. avoir envie de =mít chuť na něco/ něco dělat
6. avoir besoin de =potřebovat něco
7. avoir l´habitude de = mít ve zvyku
8. avoir l´air (par example: sympa, gentil..)

9. avoir hâte de (těšit se)
10. avoir raison x avoir tort = mít pravdu x nemít pravdu
11. avoir de la chance de
12. neosobní slovesná vazba: il y a
+ avoir le cafard (mít depku, špatnou náladu)
+ avoir du pain sur la planche (mít spoustu práce)
Nezapomeň, že pro použití fráze musíš sloveso avoir časovat. Pokud si chceš fráze procvičit,
napiš fráze ve větách a pošli mně ke kontrole emailem. Např. J´ai envie de faire du ski. J´ai
l´habitude de manger le déjeuner à une heure. Mon ami a besoin d´aller à la bibliothéque. ...

Pokračujeme v opakování 6. lekce- kopie Unité 6 Approfondissement s. 151/ cv. 1, 2, 3
cv. 1- připojte slovíčko k definici, využijte slovník
cv.2 -napište protiklad k danému slovíčku (zde je také možnost využít slovník)
cv. 3-do vět doplňte slovesa týkající se ekologie- v infinitivu (nic nečasujte)

Halíková, Kalabisová, Kostelníková, Mašková, Slavíková, Švorcová pošlou úkoly, které měly
poslat na sulova.perina@seznam.cz

