
Materiály k samostudiu 

Středa 27. 5. 2020 

Třída 9.C 

MATEMATIKA  - viz příloha 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

Workbook Unit 5 revision: page n. 52, excercise n. 3, page n. 53 ex. 4, 5 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

PS str. 55 cv. 4 nepřímou řeč přepiš do přímé 

                            Učebnice str. 70 – přečti si článek a odpověz otázky cv. 1 

Test pro určení pokročilosti:  (pokud bez zaváhání označíš správně těchto 7 úkolů – máš úroveň A1 – 

což je začátečník – výsledky budou zítra) 

1. ………. Spanish? 

a) Do you speaking                                              

b) Does you speak 

c) Dou you speak 

d) Are you speak 

2. I …………..books. 

a) Reads 

b) Read 

c) Reaking 

d) Reat 

3. The children have ………… apples. 

a) To 

b) Too 

c) Twa 

d) Two 

4.  I am writing to …… 

a) Hers 

b) She 

c) Her 

d) Where 

5. Kate is …………..now. 

a) Her 

b) Here 

c) Heer 



d) Her 

6. Peter ………….me. 

a) Isn´t   liking 

b) Don´t like 

c) Doesn´t likes 

d) Doesn´t like 

7. People ……… happier  these days. 

a) Are 

b) Is 

c) Does 

d) will 

 

FYZIKA 

ČT Port Michaelovy experimenty     Jaderný příběh 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/618-jaderny-pribeh/video/  

 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. Učebnice str. 58, cv. 3 – doplň osoby, cv. 4. - text přiřaď k obrázkům 

2. Poslech: 

https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=14 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

Was tust du für die Umwelt?/ Co děláš pro životní prostředí?/ Pracujte se slovníkem. 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/618-jaderny-pribeh/video/
https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14


 

 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=I4841MFItaM&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=31 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum  – po sloveso wissen) 

3. ŠKOLNÍ SEŠIT (vypiš pouze präteritum následujících sloves do školního sešitu) 

dát, hodit, stát se, táhnout, vědět, psát, plavat, začít dostat, zlomit, myslet, číst, ležet, vzít, zpívat 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

přelož názvy pohádkových bytostí – učebnice 63/15 

https://www.youtube.com/watch?v=I4841MFItaM&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=I4841MFItaM&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=31


Klíč k řešení cvičení: 60/6 učebnice 

 sagten 

 wohnten 

 fragten 

 antworteten 

 klopften 

 machten auf 

 legten 

 hörten 

 trafen 

 sprochen 

 gingen 

 fraβen 

 sprangen 

 schliefen ein 

 fingen an 

 traten ein 

 sahen 

 nahmen 

 schnitten auf 

 aβen 

 tranken 

 zogen 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Pracovní sešity str. 50/11 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Prohlédněte si obrázek na s. 2, kde  máte znázorněna pohybová slovesa, vzpomeňte si na 
shodu příčestí minulého  s podmětem,  procvičte shodu ve cv. A na s. 2,  a ve cv. B na s. 3 
pro kontrolu  klikněte na "finish" a poté "check my answers" 

https://www.liveworksheets.com/…8zp 

 

DĚJEPIS 

prezentace Svět po druhé světové válce zapsat a naučit slidy 14-15, pak zhlédni na Streamu 

Slavné dny https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-povstani-v-tibetu-10-brezen-

150837 
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: 

perina1139 složka 9. ročník) 

 

https://www.liveworksheets.com/sf235838zp
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-povstani-v-tibetu-10-brezen-150837
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-povstani-v-tibetu-10-brezen-150837
mailto:dejepis.perina@seznam.cz

