Materiály k samostudiu
Úterý 14.4. 2020
Třída 9.C
ČESKÝ JAZYK
Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
1. Uč. s. 75 – nastudujte pravidla a udělejte si výpisky do sešitu
2. PS s. 44, cv. 1, 2, 3, 4a
PŘÍKLADY:
cv. 1: Zisk, ten je hlavním cílem všech výrobních podniků.
cv. 2: Přines mi z kuchyně, Honzo, hrneček s kávou.
cv. 3: Nic z jeho tvorby – nebudu to opakovat - jsem nečetla.
cv. 4a: Petr! (stačí podtrhnout)

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Šulová)
zkontroluj si PS s. 44
ex. 1: bureau de change, currency, 3 note, 4 bank card, 5 cheque, 6 cash, 7 cash machine
ex.2: a, 3b, 4c, 5e, 6d
ex. 3: for, 3 of, 4 as, 5 on, 6 by
zkontroluj si cv. z minulé hodiny: PS 45/4
ex.4 : 2 was broken, 3 were robbed, 4 have been robbed, 5 will be found, 6 will have been
sold, 7 will be shown, 8 will be caught.
1) nastuduj jak se tvoří trpný rod present perfect a modals PS s. 72 tabulky 5.15-5.17
2) PS s. 45/6
3) učebnice s. 57/3a, 4

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Mrázová)
překlad, předpřítomný čas
1. Byl jsi už v Řecku ?
2. Tato skupina je už asi 10 let populární.

3. Jak dlouho už tady sedíš ?
4. Je mu 83 let a měl velmi zajímavý život.
5. Pracuji tady už 2 měsíce a ještě jsem se nesetkal s ředitelem.
6. Právě jsem upekla tento koláč. Ochutnej!
7. Neviděl jsem ho od minulé středy.
8. Už jsi četl dnešní noviny ?
9. Moje kapsy jsou prázdné. Utratil jsem všechny své peníze.
10. Od pátku jsme nebyli venku.

MATEMATIKA
Školní sešit: Užití podobnosti
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

12. Učebnice: strana 85 / cvičení 12, 13
strana 86 / cvičení 14
strana 91 / cvičení 5, 6
SCIO -Testy do hodin:
1. Lineární funkce, přímá a nepřímá úměra – 02 (1. pokus)

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Tenglerová )
1. V učebnici na straně 48, cvičení 6 – pokračujte částí A) a B) – stručné odpovědi
napište do sešitu.

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Novotná )
1. YouTube: EASY GERMAN - Was ist typisch deutsch? (20)
2.Im Buch S. 81/18 - Lies den Text und beantworte die Fragen S. 81/17 in dein
Schulheft. Mach ein Photo und schick mir es. Danke.

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Veselková )
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=ZZNyP9CNE3A&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eD
GBgmJEeXfWa3wC&index=12
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – opakovat celý
seznam sloves)
3. UČEBNICE S. 72 - TABULKA (opsat si do školního sešitu z první tabulky první dvě
slovesa – sein, haben a naučit se je zpaměti)

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Hellerová )
učebnice str. 33/3b – přečíst si text a odpovědět na 3 otázky, zda souhlasí tyto výroky

RUSKÝ JAZYK
Práci najdeš na mailové adrese ajinajureckova@seznam.cz – heslo:
Sochanova1139
Tentokrát pracuj s druhou částí pracovního listu. Je v něm text ruské národní
písně, má ovšem zpřeházené sloky. Poslechni si tedy píseň a sloky porovnej.
Pokud si pracovní list nemůžeš vytisknout, nevadí… místo číslování do vytištěného
papíru napiš do sešitu jen začátky jednotlivých slov ve správném pořadí……

FRANCOUZSKÝ JAZYK
zkontroluj si v učebnici s. 79

ex. 4a: a: phrases 3,6. b: phrases 1,7. c: phrases: 2, 5. d: phrases 4, 8
4b: 1 Il ne faut pas acheter.. 2 Il faut jeter les papiers.. 3 Il ne faut pas faire... 4 Il ne faut pas
faire... 5 Il faut séparer.. 6 Il ne faut pas laisser..
4d: 1 Ne coupe pas.. 2 Pense, pensons... 3 Ne tue pas... 4 Protégeons... 5 Ne sois pas/ Ne
soyons pas.. 6 Protege/ Protégeons.. 7 Ne fais pas/ Ne faisons pas... 8 Jette/ Jetons...
zkontroluj si s. 80:
ex. 5a: a4, b2, c1, d6, e9, f3, g7, h8, i5
5b: 1 un avion, 2 un bateau, 3 un bus, 4 le métro,5 un train, 6 un vélo
udělej v PS s. 60 celou
strany 59 a 60 vyfoť a pošli mně na email sulova.perina@seznam.cz do 17.4.

