Materiály k samostudiu
Středa 20. 5. 2020
Třída 9.C
MATEMATIKA
Viz příloha

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Šulová)
Workbook: page n. 50, excercise n. 3- Read the article, ex. 4
Zítra máte opět možnost přijít na online lekci od 14:00 do 14:30 hodin na odkaze
https://us04web.zoom.us/j/79426612464?pwd=YzRwT1I2VFZUbHcwWjk1bGoxeG
ozZz09

ANGLICKÝ JAZYK ( p.uč. Mrázová)
Reported speech (nepřímá řeč)
Přímá řeč (direct speech): I don´t sell things that exploit children in my shop.
Nepřímá řeč (reported speech) : The manager says, that he doesn´t sell things that exploit children
in his shop.
Používáme především, když chceme říct, že někdo něco řekl. Jestliže je hlavní věta v minulém čase,
platí zde časová souslednost. (tj. časy se posouvají)
Přítomný prostý

se posouvá na

I live in the village
Přítomný průběhový

She said that she lived in the village.
se posouvá na

I am going home.
Will

I can speak English.
Nastuduj dle PS str. 72-73

FYZIKA

Minulý průběhový
He said he was going home.

se posouvá na

I will go to the mountains.
Can

Minulý prostý

would
He said that he would go to the mountains.

se posouvá na

could
He said that he could speak English.

Elektromagnetické vlny a záření

Nezkreslená věda: Co je to světlo
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
1. Vypiš druhy elektromagnetického záření
2. Napiš dělení spojitého spektra

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Tenglerová )
https://learngerman.dw.com/de/wie-war-dein-urlaub/l-40481449 – Jaká byla dovolená?
https://learngerman.dw.com/de/wie-wird-das-wetter/l-40481722 - Jaké bude počasí?
https://learngerman.dw.com/de/jahreszeiten/l-40481365 - Roční období.
https://learngerman.dw.com/de/der-ausflug/l-40481556 - Výlet
Procvičení modálních sloves, minulého času a slovní zásoby

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Novotná )
Easy German 64

What makes you happy?

https://www.youtube.com/watch?v=gYxP0QMoU7Q
Hört gut zu und beantwortet die Fragen: m.novotna.perina@seznam.cz
1. In welcher Stadt fragt "Easy German"?
2. Was macht dich glücklich?
3.Welche Antwort hat dir am besten gefallen?

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Veselková )
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=LKG2wzlZzk&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&i
ndex=28
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum – po sloveso tun)
3. ŠKOLNÍ SEŠIT (vypiš pouze präteritum následujících sloves do školního sešitu)
pomoci, vzít, ležet, stát, mluvit, jezdit na koni, číst, pozvat, přijít, sedět, zpívat, viset, jmenovat se

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Hellerová )

nová gramatika - préteritum pravidelných a nepravidelných sloves – učebnice – 71 – 73
nahoře – přečíst si a výpisky si udělat – zkusit si cvičení na stránce v učebnici: 60/6 –
doplnit si préterita do tabulek a ihned do sešitu přepsat

RUSKÝ JAZYK
učebnice str. 83/14 - Odpověz na otázky podle vzoru a prostuduj spodní tabulku + výpisky

FRANCOUZSKÝ JAZYK
online hodina na zoom.us 13:00-13:30
Topic: Le Francais - 9eme classe
Time: May 20, 2020 01:00 PM Prague Bratislava
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78064151827?pwd=NmNvOEVhOEhmYTh1UG8zQ1RRc3dOUT09
Meeting ID: 780 6415 1827
Password: 6YwbXu
téma: učebnice s. 8 - čtení příběhu J´ ai voyagé a práce s textem

DĚJEPIS
prezentace Svět po druhé světové válce zapsat a naučit slidy 10-11, (veškeré materiály resp.
odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník)
pak zhlédni Slavné dny na Streamu https://www.slavne-dny.cz/episode/10006135/den-kdy-severnikorea-dobyla-soul-28-cerven
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:
perina1139 složka 9. ročník)

