
Materiály k samostudiu 

Středa 25. 3. 2020 

Třída 9.C 

MATEMATIKA   

Do školního sešitu: 

Věty o podobnosti trojúhelníků 

POZOR – moje učebnice strana  84 / opsat celou stranu -  2. rámeček 

Pracovní sešit  3. Díl  Matematické minimum  strana 232 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

U s. 53 přečíst text Television a vypracovat cv. 2,3 do sešitu 
U s. 54 /4 do sešitu  
slovíčka U4- English across the curriculum 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

- učebnice str. 62 - na základě přečteného článku odpověz otázky cv. 1 (pís.) 

                                - cv 2 - dej dohromady slova s čísly a s písmeny, která k sobě patří 

                                - na základě článku - vypiš objekty, které bys prodal v ČR, kdybys byl A. 

Ferguson 

 

FYZIKA 

Opakování AZ a plování těles - ČT PORT  Michaelovy experimenty: Karteziánský potápěč a 
Galileův teploměr,Archimédes a jeho zákony. 
 Do sešitu zapsat znění zákona z filmu a jaké pomůcky používali při pokusech. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

Yotube: 
extra deutsch episode 1 – vypracuj do sešitu cvičení: 
Na každou otázku vyber odpověď z nabídky pod cvičením. 
Übung 2 
Finde für jede Frage die richtige Antwort. 
1. Wer ist Sam Scott? 
2. Möchtest du etwas trinken? 
3. Wann kommt er denn? 



4. Wer bist du? 
5. Hast du Hunger? Was ist dein Lieblingsessen? 
6. Hat jemand meine neue Zeitschrift gesehen? 
a. Samstag, 7. Juli ... aber das ist ja ... heute! b. Currywurst. c. Er war mein Brieffreund. Aber 
das ist sieben Jahre her. d. Nein, wo ist sie? e. Ich bin Nic. Ich wohne nebenan. f. Ja … hast du 
eine Cola? 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

Učebnice 1) str. 74/ Teste dein Deutsch, řešení zapište do škol. sešitů 

2) str. 76/ Was für ein Typ bist du? - přídavná jména v modrých štítcích si přeložte a naučte 
se je i psát - vymyslete hádanky o svých spolužácích např. Wer ist das? Er/Sie ist 
kontaktfreudig, aktiv und humorvoll? (2) 

Vyřešte úkol: Wass passt zusamenn? -Co k sobě patří? - do škol. sešitu zapište dvojice 

tolerant unsicher extrovertiert autoritär sympathisch ungeduldig aktiv ruhig selbstsicher 
introvertiert geduldig unsympathisch dynamisch faul 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 
https://www.youtube.com/watch?v=BjT34e9TcTs&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXf
Wa3wC&index=5 
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – po sloveso tragen) 
3. UČEBNICE S. 49 (přepsat zelenou tabulku do školního sešitu) 
-sloveso BÝT 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

 www.klett.cz – další vyzkoušení testů z naší učebnice online – nastavení cvičení 

podle názvu kapitoly knihy a typu otázek 

RUSKÝ  JAZYK 

Vypracujte cvičení 2 z pracovního listu. Opět platí, že pokud nemáte možnost 

tisku, napíšete do sešitu. 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

1) na Youtube shlédnout video 10 useful expressions with "avoir" 

https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w 

zapsat těchto 10 frází se slovesem avoir do sešitu 

2) s. 85 v učebnici- přečíst text a vypracovat odpovědi na otázky u cv. 2 a 3 



 

 

 

DĚJEPIS 

Dějepis prezentace České země za druhé světové války, opsat: 11-13, , pak 

zhlédnout na Streamu Slavné dny: https://www.slavne-

dny.cz/episode/10001476/den-bombardovani-drazdan (veškeré materiály na 

mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník) 


