
Materiály k samostudiu  

Středa 29. 4. 2020 

Třída 9.B 

ČESKÝ JAZYK (literatura) 

I. Kontrola zadání ze dne 22. 4. 

 



II. Nové zadání 

1. PL (J. Fučík a J. Drda) -vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu literatury. Kdo nemá 

možnost listy vytisknout, odpoví písemně na otázky do sešitu. 

 

 



 

 

2. Zapiš do sešitu 

Okupace a válka v české próze – pokračování 



Arnošt Lustig (1926 – 2011) – židovská tématika → povídkové soubory Noc a naděje, 

Démanty noci; psychologická novela Modlitba za Kateřinu Horovitzovou (bohatým židům 

nacisté slíbí za vysoké výkupné svobodu, jsou však oklamáni a odvezeni do koncentračního 

tábora, jediná Kateřina se odhodlá k činu a před svou smrtí zabije dva nacisty). 

Ladislav Fuks (1923 – 1994) až hororová próza Spalovač mrtvol (příběh psychopata  

Kopfrkingla, který se stává ve službě fašismu udavačem a vrahem → svoji práci bere jako 

poslání, chce pomáhat duším nalézt nové tělo). 

Jan Otčenášek (1929 – 1979) – novela Romeo, Julie a tma (obraz doby, kdy byl spáchán 

atentát na Heydricha, student Pavel ukrývá židovku Ester, která odmítla nastoupit do transportu 

→ tragický konec – Ester zastřelena). 

Ota Pavel (1930 – 1973) – židovského původu, prozaik, novinář a sportovní reportér, psal 

především autobiografické povídky s tématy z vlastního dětství Smrt krásných srnců 

(vzpomínky na dětství, na život autorova otce Lea, svérázného židovského obchodníka, 

židovské transporty, poválečná léta), Jak jsem potkal ryby (o autorově vztahu k rybám, řekám 

a přírodě). 

B. Hrabal (1914 – 1997) – novela Ostře sledované vlaky – tragikomický příběh z období 

protektorátu (mladý železničář Miloš prožívá dospívání a první milostné zkušenosti, nakonec 

se zachová jako hrdina → vyhodí do povětří nacistický vlak → umírá) – povídka zfilmována 

(režisér Jiří Menzel získal Oscara). 

 

 

MATEMATIKA 

1) Zopakovat vzorce: dle sešitů, tabulek nebo různých přehledů (internet)  

                              vzorce napsat a hlavně vědět, co značí jednotlivá písmena 

a) obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, 

trojúhelník, lichoběžník, kruh, pravidelný 6 – úhelník) 

b) objem a povrch těles - hranol (krychle, kvádr, další čtyřboké hranoly s podstavou 

lichoběžníku, kosočtverce nebo kosodélníku, trojboký hranol-stačí umět základ tj. 

krychle, kvádr a ostatní si odvodíš) 

                                               -válec 

          POZOR!  Objem(V) znamená prostor, který těleso zabírá (lejeme vodu) 

                                       Obecně: V = Sp∙v (obsah podstavy krát výška tělesa) 

                          Povrch (S) znamená plochu, kterou například natírám 

                                       Obecně: S = Sp + Spl (natírám podstavu a plášť) 

                                       Vzorec se mění podle toho, kolik podstav těleso má! 

 



2) Zopakovat Pythagorovou větu 

3) Scio test: Hranoly (1.pokus) 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – sloveso jíst, pravidla stolování v různých zemích 

 

1. Časování slovesa „jesť“ - jíst – viz žlutá tabulka na str. 94 v učebnici 

2. Přečtěte si rozhovor v učebnici na str. 94/4 - „Kak věstí sebja za stolóm“ - Jak se 

chovat u stolu. Odpovězte na otázku: „Kak jeďát v Indii i v Kitáje?“ Jak se jí v Indii a v 

Číně? 

(„čávkať“  - mlaskat) 

3. Pracovní sešit str. 56/3a,b – doplňte tvary slovesa jíst 

4. „Moskevské kotlety“ - přečtěte si recept na str. 93 v učebnici (růžová tabulka)  

„rubljónoje mjáso“ - mleté maso 

„kotlěta“ - karbanátek 

 

V pátek 1.5. je Svátek práce - „Pěrvoje mája – prázdnik trudá“ 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

1. YouTube - Super Easy German 62 - Haben vs. Sein / Hört gut zu und wiederholt die 

Perfektformen! 

https://www.youtube.com/watch?v=hTvyNDDhG2M 

2. Im Lehrbuch S. 90/ 12, 13 - Vypracujte písemně do školního sešitu. 

  

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

1. Schreib in dein Deutschheft: 

- Datum 

- Lektion 2 – 

2.Učebnice strana 54, cvičení 7 – Napiš životopis Tiny 

3. Poslech a pracovní list: https://www.liveworksheets.com/om256651cl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hTvyNDDhG2M
https://www.liveworksheets.com/om256651cl


FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Kopie s.177- Unité 6- Évaluation cv. 8- časujte slovesa v rozkazovacím způsobu 

Jak udělám rozkazovací způsob? Odeberu osobní zájmeno a slovesný tvar nechám tak, jak je, 

vyjma 2. osoby j.č. 1. slovesné třídy z „tu parles“ udělám rozkaz tak, že odeberu nejen osobní 

zájmeno ale i koncové -s, toto platí pouze u 2. os. U 1. slovesné třídy, jinde ne.  

Rozkaz dělám u 2. os. Č. jednotného i množného a ještě u 1- osoby množného čísla, 

tedy:Parle! Parlons! Parlez! Od slovesa jeter: Jette! Jetons! Jettez! 

 

Podívejte se na video, zaznamenejte si do sešitu sloveso faire a vazby, které s ním mohou být 

a v jakém významu: 

https://www.youtube.com/watch?v=S44x9WoDZR0 

 

 

CHEMIE 

LIPIDY (TUKY) 

- Žáci si projdou níže napsaný text a podle něj si do sešitu doplní zápis, který si vytvořili sami 

pomocí učebnice minulou hodinu. 

LIPIDY (TUKY) 

• TUKY, OLEJE, VOSKY 

• ROZDĚLENÍ: a) rostlinné  

   b) živočišné 
 

• VÝZNAM: a) zásobní zdroje energie 

   b) chrání vnitřní orgány před mechanickým poškozením 

   c) udržují teplotu těla 

   d) umožňují vstřebávání vitaminů A, D, E, K 

• Vznikají v živých organismech reakcí glycerolu a mastných kyselin. (žáci by měli mít zapsáno 

pomocí žlutých rámečků v učebnici z minulé hodiny) 

GLYCEROL = trojsytný alkohol 

MASTNÉ KYSELINY (MK) = karboxylové kyseliny, které mají 16 a více atomů C v řetězci, MK 

dělíme na: 

 - NASYCENÉ = mezi atomy C jsou pouze jednoduché vazby 

 např. (kys. stearová CH3(CH2)16COOH) → tvoří nasycené tuky 

 - NENASYCENÉ = obsahují ve svém řetězci 1 dvojnou vazbu mezi atomy C,  

 např. (kys. olejová) → tvoří nenasycené tuky 

https://www.youtube.com/watch?v=S44x9WoDZR0


 

NASYCENÉ TUKY (pevné skupenství)  

• Máslo, sádlo, lůj (živočišného původu). 

• „Škodlivé tuky“ – obsahují hodně cholesterolu. 

NENASYCENÉ TUKY (kapalné skupenství) 

• Oleje (rostlinného původu + rybí tuk). 

• „Zdravé tuky“ – obsahují málo cholesterolu. 

 

ROZDĚLENÍ LIPIDŮ + VYUŽITÍ: 

• Živočišné tuky – surovina pro výrobu mýdel, šamponů, sprchových gelů. 

• Margarín – vzniká ztužováním rostlinných olejů. 

• Vosky – včelí vosk (stavba plástů), ochrana před pronikáním vody (krém na boty). 

ŽLUKNUTÍ 

• Rozklad tuků na páchnoucí nepoživatelné látky, vlivem tepla, světla, mikroorganismů. 

 

 

 


