
Materiály k samostudiu 

Středa 3.6. 2020 

Třída 9.C 

 

MATEMATIKA   

Viz příloha 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

Book Unit 5 revision: page n. 66 excercise 2, 4 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

PS str. 57 přečti si článek o ohrožených zvířatech 

                         cv. 4 – 9  vypracuj ústně 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

1. Online test -test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí 

 https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019111402-obecny-test-a0-starter-4 

 Odkaz na slovník v případě potřeby během vyplňování testu:  

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

Perfekt  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Perfektsatz_-

_Partizip_II/Perfekt_ha1972jh 

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JEYfNz7YX9M&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=34 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum  – opakovat celý seznam 

sloves) 

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

být, zpívat, myslet, hořet, zlomit, péci, začít, konat, nést, zemřít, uhodit, stoupat, mýt, vědět 
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https://www.youtube.com/watch?v=JEYfNz7YX9M&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=34
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NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

učebnice – 68/6b – na tabuli vidíš inzerát, že hledají ošetřovatele do ZOO, odpovíš na 

otázky dole? – proč by ses hodil na tuto práci? – do sešitu 

Klíč k řešení cvičení: učebnice – 66/4 

 1C 

 2C 

 3B 

RUSKÝ  JAZYK 

procvičuj si nová slovíčka str. 66 v pracovních sešitech 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dans ton livre, sur la page n. 10, fais l´excercise n. 2a- připojte slovesa k obrázkům, neznámá 
slovíčka dohledejte ve slovníku,  
Prohlédněte si fialovou tabulku a připomeňte si shodu v passé composé. 

 

DĚJEPIS 

prezentace Svět po druhé světové válce zapsat a naučit slidy 19 a 20,  pak zhlédni Slavné dny  
https://www.slavne-dny.cz/episode/10008485/den-kdy-fidel-castro-prevzal-moc-na-kube-2-
leden 

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

perina1139 složka 9. ročník) 

FYZIKA 

Radioaktivita 
(uč.str.128 – 130) Přečíst žlutý rámeček str. 130 
Nezkreslená věda: Radioaktivita 
https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w 
Odpověz do sešitu: Co je to dozimetr? 
Kde se využívá radioaktivita? 
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