
Materiály k samostudiu 

Pátek 27. 3. 2020 

Třída 9.C 

 

DĚJEPIS 

Dějepis prezentace České země za druhé světové války, opsat: 14-16 (veškeré materiály na 

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

youtube.cz dokument: Heydrich – Transport z ráje 

https://www.youtube.com/watch?v=ECzagnyJiOE&list=PLtIJOZ2wAJ7HLlLgbiA_hHjSs1JuYCrr

H&index=28 

PŘÍRODOPIS 

Podívejte se na dokument – krasové oblasti : 

https://www.youtube.com/watch?v=_az-kNf1tZw&list=PLhwPFIZnepdahH9rfhfeZ6NschWcYk-

FF&index=18 

Do sešitu vypracuj: 

- vypište si  do sešitu všechny oblasti o kterých se v dokumentu mluvilo 

- Která rostlina je přímo  vázaná  na krasová území a je typickou rostlinou Českého krasu? 

- Čím je zvláštní třemdava bílá? 

- Co je pěnovec? 

FYZIKA 

Tepelné jevy - uč. str.192 - 194 přečíst, zapsat poznámky.        

 Vypočítej do sešitu: Jaké teplo přijala voda  o hmotnosti 2 kg když se zahřála o 50 stupňů 

Celsia?  

ČESKÝ  JAZYK 

Výsledky včerejší práce v PS s. 37, cv. 1: 

a) podmětná, příslovečná podmínková, příslovečná příčinná, přísl. způsobová, přísl. 
podmínková, předmětná, přísudková, podmětná 

b) přísl. místní, přísudková, přísl. přípustková, přísl. podmínková, podmětná (zvážila bych i 
přísudkovou – nejsem kdo/nejsem jaká), předmětná, přísl. místní, přísl. účelová 

LITERATURA: Bohumil Hrabal 

https://www.youtube.com/watch?v=_az-kNf1tZw&list=PLhwPFIZnepdahH9rfhfeZ6NschWcYk-FF&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=_az-kNf1tZw&list=PLhwPFIZnepdahH9rfhfeZ6NschWcYk-FF&index=18


1) Minulý týden jste si měli zjistit a zapsat informace o B. Hrabalovi + přečíst a rozebrat dle 
otázek úryvek z Ostře sledovaných vlaků. Pokud vám chybí některé z těchto děl, doplňte si je 
do sešitu: 

Perlička na dně, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem 
anglického krále, Příliš hlučná samota, Pábitelé (sbírka povídek) 

2) Dnes si přečtěte úryvek z posledního zmiňovaného díla v čítance s. 175 – 176 a odpovězte 
do sešitu (nezapomeňte nadpis, datum, č. strany): 

- Kdo je „pábitel“ (zjistíte na internetu / ve slovníku) 

- Povídka – čím je typický tento literární žánr (zjistíte na internetu / ve slovníku) 

- Pomocí 3 přídavných jmen se pokuste vystihnout povahu p. Burgána a pí Burgánové 

  

CHEMIE 

Karboxylové kyseliny   
                 výpisky str. 40 (vzorce, vznik, vlastnosti, užití) 
                 karboxyl; kyselina mravenčí, octová; aminokyseliny, k. aminooctová       

 

 


