Materiály k samostudiu
Středa 1. 4. 2020
Třída 9.C
MATEMATIKA
Lineární funkce-shrnutí
(zapsat do sešitu, není v učebnici a naučit se)
1)Předpis pro lineární funkci je y = a x + b kde a, b jsou reálná čísla (a se nerovná nule)
když b = 0 potom y = a x + 0
y = a x (a se nerovná nule) to je funkce přímé úměrnosti
když a =0 potom y = 0 x + b
y = b to je konstantní funkce
příklad: y = 3 x + 2 je lineární funkce
y = 3 x je funkce přímé úměrnosti
y = 3 je konstantní funkce
2) https://www.youtube.com/watch?v=JzE5Wc2U0IA
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ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Šulová)
1) zkontroluj si v PS s. 36-37
ex. 1: a pilot, 3 an electrician, 4 an engineer, 5 an mechanic, 6 a photographer, 7 a film extra
ex. 2: 2 a dog walker, 3 a lorry driver, 4 a film director, 5 a news reporter
ex. 4: 3b, 2b, 1c, 2d, 3e, 1f, 2g, 3h, 1i
ex.5: 1 The food store, on Saturdays and Sundays, from 9-5 with 1 hour lunch break, 2
Tiffany´s Café, on Saturdays,10-6 pm, 3 Oakhill Nursery, on Sundays, 11-4.
ex. 6 A vet is interested in looking after animals. 3 An architect needs to be good at designing
buildings. 4 A hairdresser´s job includes cleaning brushes and combs. 5 A secretary´s job
involves answering the phone. 6 A bricklayer needs to be good at building walls.
2) podívej se na kousek filmu, 1 díl seriálu, nebo nějaké 20 minutové video a napiš mi o co se
jedná a o čem to bylo ( cca 10 vět), nekopírujte děj z internetu, ten mám také k dispozici a
vím, jakou máte kdo angličtinu. Napiš do sešitu, stránku vyfoť a pošli mně na email + vyfoť
Formal letter v PS na s. 41/7 a pošli také, + vyfoť ze sešitu inzerát na práci, který jsi měl psát
podle s. 46-47 v učebnici (úkol z 1.4.). - všechny 3 úkoly pošli v 1 emailu do 5.4.

na sulova.perina@seznam.cz, (mohou být jako fotka a nebo napsané přímo na PC).
Všechny tři písemné úkoly budu hodnotit.
3) nastuduj slovní zásobu Unit 5 A Money
4) U s. 56/1 procvič slovíčka, PS s. 44/1

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Mrázová)
PS 45/5 - napište uvedené věty v pasivu (budoucí, předpřítomný, přítomný)
45/6 - aktivní věty převeďte na pasivní

FYZIKA
Změny skupenství ( opakování)
uč. str. 194 - 195 přečíst, napsat poznámky
uč. str. 195 obrázek do sešitu
ČT PORT Michaelovy experimenty - Kapalné plyny (film)

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Tenglerová )
1. Zkontrolujte si včerejší práci. Na straně 144 máte řešení.
2. Schreibt das Jahr in Buchstaben. Napište roky slovy:
1991 – neunzehnhunderteinundneunzig
1880 2001 – zweitausendeins
1789 1987 –
2002 1996 –
1648 –
1955 –
1517 -

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Novotná )
1. Die Sternzeichen - učebnice str. 78/7 - vyhledejte české ekvivalenty, slovíčka se naučte.
2. a) Do škol. sešitu napište v jakém znamení jste se narodili a jaké vlastnosti jsou s tím
spojené: Ich bin Widder. Ich glaube Widder-Menschen sind energisch, sorglos und spontan.
b) Popište stejným způsobem své dva kamarády, sourozence.... .

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Veselková )
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=w_I8LfZmjEI&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXf
Wa3wC&index=8
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – po sloveso werden)
3. UČEBNICE S. 54 (přepsat si zelenou tabulku do školního sešitu)

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Hellerová )
opakování perfekta – pohybových a stavových sloves – udělej si dvě tabulky a vyhodnocuj,
kam který tvar patří – učebnice – 49/8
Klíč ke správnému řešení – učebnice 55/11
· Als ich 13 Monate alt war, konnte ich „Papa“ und „Mama“ sagen.
· Als ich 15 Monate ale war, konnte ich laufen.
· Als ich 2 Jahre alt war, musste ich den ganzen Nachmittag schlafen.
· Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich den ganzen Tag spielen.
· Als ich 6 Jahre alt war, musste ich in die Schule gehen.
· Als ich 9 Jahre alt war, durfte ich bis 22.00 Uhr aufbleiben.
· Als ich 10 Jahre alt war, durfte ich nicht allein weggehen.
· Als ich 12 Jahre alt war, konnte ich Gitarre spielen.
· Als ich 13 Jahre alt war, wollte ich nach London fahren.

RUSKÝ JAZYK

Tohle je taky dost dětské, ale opět si připravte slovník. Přečtěte si básničku a doplňte jednotlivá
cvičení. Vypadá to dlouze, ale je to jen opakování měsíců

УРО́К-ПОВТОРЕ́НИЕ
ЛИ́ДИЯ СЛУ́ЦКАЯ: ДВЕНА́ДЦАТЬ МЕ́СЯЦЕВ
ЗАДА́НИЕ № 1:

Внима́тельно прочита́йте стихотворе́ние и обведи́те
кружко́м назва́ния ме́сяцев. Соедини́те назва́ния
ме́сяцев с карти́нками.
Дом – двена́дцать этаже́й,
Назови́ жильцо́ в скоре́й!
Вот на пе́рвом огоньки́ ,
Здесь янва́рские деньки́ .
На второ́ м февра́ль могу́чий,
Сне́гом набива́ет ту́чи.
Вы́ ше март жильё нашёл,
Лу́жами зали́ т весь пол.
Вот апре́ль, ему́ все ра́ды,
Посади́ л кру́гом расса́ду.
Май раскры́ л поши́ре о́ кна,
Чтоб в кварти́ре всё просо́ хло.
Вот ию́ нь, ию́ ль и а́вгуст,
Всем они́ прино́ сят ра́дость.
Где сентя́брь, там стол бога́тый,
Угоща́йтесь все, ребя́та!
У окна́ октя́брь вздыха́ет,
Ле́то с гру́стью вспомина́ет.
Вот ноя́брь, пойдёмте вы́ ше,
Там у декабря́ под кры́ шей
Нового́ дний ждёт сюрпри́ з.
И скоре́й на ли́ фте вниз!

ЗАДА́НИЕ № 2: Распредели́те назва́ния ме́сяцев на гру́ппы.
ВЕСНА́

ЛЕ́ТО

О́СЕНЬ

ЗИМА́

ЗАДА́НИЕ № 3: На осно́ве стихотворе́ния в Зада́нии № 1 зако́нчите
сле́дующие предложе́ния
FRANCOUZSKÝ JAZYK
1) U s. 86/ cv. 2 Popiš tato místa. Napiš,které/ která z nich preferuješ.
cv. 3 Popiš předměty na obrázku
cv.4 a) Doplň, co chybí v bublinkách. (písemně do sešitu)
b- Jakými dop. prostředky cestuješ ty na místa, která jsou na obrázcích?
2)opakuj si slovíčka unité 6 část Entraine-toi - výslovnost trénuj
na https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/abandonn%C3%A9

DĚJEPIS
Dějepis prezentace České země za druhé světové války, opsat: 18-19, do sešitu
(nebo vytisknout a doplnit) vypracovat Otázky druhá světová válka, z těchto
otázek bude po návratu prověrka (veškeré materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník),

