
Materiály k samostudiu 

Pondělí 1. 6. 2020 

Třída 9. B 

FYZIKA 

Radioaktivita 

Nezkreslená věda: Radioaktivita 

 

CHEMIE 

PESTICIDY 

- prostudovat text v učebnici na str. 53 + výpisky do sešitu 

- rozdělení pesticidů: herbicidy, fungicidy, insekticidy, rodenticidy 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

– učebnice str. 69 – cv. 3 (hlavní věta je v přítomném čase) 

                                    cv. 5 (hlavní věta je v minulém čase) 

                                        

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

Workbook Unit 5 revision: page n.53 ex. 6 and  I can-  chart 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – práce s textem 

 

1. Učebnice str. 105/22 – článek „Strachagent“ (pojišťovací agent) 

           Přečtěte si článek na str. 105 a ½ textu na str. 106 – až k větě: „Slýšiš?  

           Što éto žurčít?“ Text ústně přeložte do češtiny. 

 

      2.  Zapište si do slovníčku nová slovíčka: 

           „strachagent“ - pojišťovací agent 



           „strachovanije“ - pojištění 

           „kůča děněg“ - hromada peněz 

           „uťug“  - žehlička 

           „slučajnosť“ - náhoda 

           „navodněnije“ - povodeň 

           „kran“ - vodovodní kohoutek 

             

       3.  Poslechová cvičení – www.forvo.com/languages-pronunciations 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná)  

Užijte si dnešní svátek s :)))! 

Super Easy German 214 - What are you reading?  

https://www.youtube.com/watch?v=Co-VwHBM1ZY 

Beamtwortet die Fragen und sendet mir die Aufgabe: m.novotna.perina@seznam.cz 

 1. Was liest der Mann mit dem blauen karierten Hemd?    

 2. In welchen Fremdsprachen lesen die Deutschen?    

 3. Und du? Liest du gern? Was liest du gerade jetzt? Hast du ein Lieblingsbuch? 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

1. Učebnice str. 60, cv. 6 – utvořte minulý čas - Preteritum 

Poslechy: 

https://www.youtube.com/watch?v=3NTOhu1H1R4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEe

XfWa3wC&index=3 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Procvičte si passé composé s  pomocným slovesem avoir  cv. C na s. 3 

slovesa s pomocným slovesem être ve cv. D na s. 4 (pozor na shodu!) 

https://www.liveworksheets.com/…8zp 

pro kontrolu  klikněte na "finish" a poté "check my answers" 

 

http://www.forvo.com/languages-pronunciations
https://www.youtube.com/watch?v=Co-VwHBM1ZY
file:///C:/Users/marti/Downloads/m.novotna.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=3NTOhu1H1R4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=3NTOhu1H1R4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=3
https://www.liveworksheets.com/sf235838zp


ZEMĚPIS 

pondělí 1.června 
Mezinárodní den dětí  
K Mezinárodnímu dni dětí se Československo přihlásilo v roce 1950. 

 

 

 

 

 

 

 



  My si dáme na oslavu další písmena. 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 

GEOLOGOCKÉ DĚJE – OPAKOVÁNÍ 

Zvětrávání https://www.skolasnadhledem.cz/game/2063 

Eroze  https://www.skolasnadhledem.cz/game/2064 

Větrná eroze https://www.skolasnadhledem.cz/game/2067 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2063
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2064
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2067

