
Materiály k samostudiu  

Středa 22. 4. 2020 

Třída 9.B 

 

ČESKÝ JAZYK (literatura) 

1. PL - vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu literatury. Kdo nemá možnost list vytisknout, 

odpoví písemně na otázky do sešitu. 

 



2. Zapsat do sešitu 

Okupace a válka v české próze 

Literatura za války: 

 Cenzura – noviny a vydavatelství mají pozastavenou činnost. → Vše, co má 

vyjít, je kontrolováno, z knihoven a obchodů jsou stahovány knihy židovských 

autorů a zapovězené knihy. 

 Někteří spisovatelé končí v koncentračních táborech (k. Poláček, J. Čapek), je 

popraven V. Vančura aj. Fučík. 

Julius Fučík (1903-1943) – literární a divadelní kritik a překladatel, popravený nacisty pro 

účast v protinacistickém odboji → Reportáž psaná na oprátce (zobrazuje dny ve věznici na 

Pankráci, Jednotlivé části knihy postupně vynášel z věznice jeden z dozorců → později byly 

sestaveny do knihy → dokument o nelidskosti fašistů). 

Jan Drda (1915-1970) – soubor povídek Němá barikáda (hrdinství obyčejných lidí nebo dětí 

– nejznámější je povídka Vyšší princip). 

J. Drda pracoval jako novinář. Psal romány (např. Městečko na dlani, Putování Petra 

Sedmilháře), moderní pohádky (České pohádky), povídky (Krásná Tortiza) a divadelní hry 

(Hrátky s čertem; Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert). Podle jeho děl vznikla řada 

filmů. 

3. Čítanka str. 147 Vyšší princip – přečíst (je zde pouze část povídky). 

Doporučuji zhlédnout zfilmovanou povídku Vyšší princip. 

Prezentaci by měla mít N. Stránská (J. Drda: Němá barikáda). 

 

MATEMATIKA 

Nezapomínejte sledovat pořad Škola doma 14,00-14,45 na ČT-příprava na přijímačky. 

Opakování-převody jednotek (délky):  

1) 

 



2) Tři kamarádi vyrazili autem na výlet z Prahy do Brna. Kolik zaplatí za benzín, který musí 

natankovat na cestu tam a zpět, jestliže vzdálenost mezi Prahou a Brnem je 200 km, auto 

má průměrnou spotřebu 6 litrů na 100 km a pro jistotu počítají s rezervou 10 litrů? Cena 

benzínu je 30 Kč za 1 litr. 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – Bydlení - náš dům, náš byt 

 

1.Aktivní slovní zásoba: 

dóm – dům 

kvartíra – byt 

kómnata – pokoj 

etáž – patro 

kótědž – rodinný domek 

dáča – chata, chalupa 

 

2. Napište do slovníčku názvy místností a částí domu – viz pracovní sešit str.66 

3. Fotografie s popisem domů – učenice str.91 

 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

1. YouTube - Super Easy German 42 - Shops you see in Germany    

 Welche Geschäfte sieht man in diesem Video? - Schreibt eine Liste und schickt sie 

 mir! 

2. Im Lehrbuch S. 85/2 - Welche Kleidungsstücke gefallen dir (nicht)? 

 a) zapište podle vzoru 5 vět do školního sešitu     

 b) pozor na střídání 1. a 4. pádu členu určitého, mužský rod!! 

  

 



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) – opiš si časování sloves (leben, heiraten, kommen, gehen) 

v préteritu do sešitu a nauč se nazpaměť. 

2. 2. Opakuji si modální slovesa na: Super Easy German(91):  

https://www.youtube.com/watch?v=QBBlMrj0lTw&list=PLk1fjOl39-

50WX8xiXwIBUcbdtMjlaZSj&index=8&t=0s       

 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Pro kontrolu fráze se slovesem être podle 

videa https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU 

1. être en forme/ n´être pas en forme 

2. être enrhumé = být nastydlý 

3. être de bonne/ mauvaise  humeur = mít dobrou/ špatnou náladu 

4. être d´accord (on est d´accord) 

5. être en avance = být někde dříve 

6. être à l´heure = být na čas 

7. être en retard = mít zpoždění 

8. être enceinte = být těhotná 

9. être sur le point de (=futur proche) právě budu něco dělat 

+ être à la bourre =mít zpoždění 

+ ne pas être dans son assiette =necítit se dobře 

Nezapomeň, že pro použití fráze musíš sloveso être časovat. Pokud si chceš fráze procvičit, 

napiš fráze ve větách a pošli mně ke kontrole emailem. Např. Christine a été vraiment en 

forme samedi. Nous sommes ici en avance,nous avons 10 minutes pour prendre du café. Elle 

est à la bourre, combien de temps on doit l´attendre?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBBlMrj0lTw&list=PLk1fjOl39-50WX8xiXwIBUcbdtMjlaZSj&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QBBlMrj0lTw&list=PLk1fjOl39-50WX8xiXwIBUcbdtMjlaZSj&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU


Kopie Unité  6 Approfondissement- s. 151 

Udělej cv.  4- Přečti si text o národním parku Vanoise  a odpověz na otázky, zda jeto pravda či 

lež 

pokračuj kopií s.176- Unité 6- Évaluation cv. 4B- otázka je jednoduchá: Co je třeba 

dělat,abychom ochránili naši planetu?  

Napiš alespoň 5 jednoduchých vět,  ideálně,toho co můžeš dělat ty. Např. Je potřeba jezdit 

do školy na kole nebo jezdit pěšky. Je potřeba třídit odpad nebo nakupovat bez obalů.. Není 

nutné tisknout každý email.. a pod.  

 

Halíková, Kalabisová, Kostelníková, Mašková, Slavíková, Švorcová pošlou úkoly,které měly 

poslat na sulova.perina@seznam.cz 

 

 

 

CHEMIE 

SACHARIDY – ŘEŠENÍ otázky k videu z 20. 4. 

1. a) cukry, b) polysacharidy 

2. zdroj energie např. pro činnost mozku 

3. pečivo, těstoviny, rýže 

4. ovoce 

5. uloží se ve formě tuků 

 

SACHARIDY – OPAKOVÁNÍ 

1. Vyřešte křížovku a doplňte tajenku.: 

……………………………………………………. je monosacharid, který se vyskytuje ve zralém ovoci, 

medu a je součástí třtinového cukru. Může se používat jako ostatní sladidla, dávkování je 

však nižší. Ovocný cukr je vhodný pro sportovce, rekonvalescenty. Je to jednoduchý ovocný 

cukr, který má sladivost vyšší než cukr. Mohou jí doslazovat i diabetici. 

    1.            

2.                

 3.               



 4.               

 5.               

 6.               

    7.            

 8.               

 

1. Nejvýznamnější reakce v přírodě. 

2. Bílá krystalická látka se sladkou chutí, která je nejvíce obsažena v cukrové řepě. 

3. Základní surovina pro výrobu papíru. 

4. Je obdobou škrobu v lidském organismu, nazývá se také živočišný škrob. 

5. Z rostlinné potravy obsahují nejvíce bílkovin. 

6. Významná složka potravy, např. v bramborách. 

7. Tuky jsou ….. látky v živých organismech. 

8. Tvoří 60% lidského těla. 

 

2. Doplňte text.: (využijte pojmy z nabídky) 

škrob, polysacharidy, glykogen, disacharidy, glukóza, celulóza, maltóza, laktóza, fruktóza, 

galaktóza, sacharóza, cukry, fotosyntézou, 1,5, rostlinného 

Sacharidy tvoří ……………..% lidského těla, jsou většinou ………………………………….. původu. 

Vznikají …………………………………… Jednoduché sacharidy nazýváme …………………………………….. 

a patří sem ……………………………………….., ……………………………………….., …………………………………….. 

Složitější sacharidy nazýváme …………………………………………………….. a patří sem ……………………… 

…………………, ……………………………………………., ……………………………………………. Nejsložitější 

sacharidy jsou ……………………………………………….., mezi které patří …………………………………………, 

…………………………………………………….., ………………………………………………… 

 

 


