Materiály k samostudiu
Středa 1.4. 2020
Třída 9.D
ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)
I. Kontrola z minulé hodiny (pondělí 30. 3.)
1. uč. str. 81/cv. 12
etapě, pěšina, nevěřili, objednávky, obědě, svědectví, vjezdem, oběhni, vědomí,
objezd
2. Větné rozbory
Graficky označte a určete jednotlivé větné členy:
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Probranému učivu žáci dobře rozuměli.
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V bratrově objetí zapomněla Milena na všechny starosti.
3. Rozlište přívlastky těsné a volné, doplňte čárky.
1. Všechny chaty postavené v blízkosti Berounky byly při jarní povodni
zaplaveny vodou. 2. Kopí patřící údajně svatému Václavovi zmizelo ze
svatovítské klenotnice již v polovině 14. století. 3. Postavy bohů a hrdinů
vymalované na řeckých vázách v 5. a 4. století před Kr. bojují kopím nebo
dýkou. 4. Uprostřed návsi byl jen ubohý kachní rybníček, porostlý zeleným
žabincem. 5. V zahradě stál velký dům, zařízený s veškerým pohodlím. 6. Meče
pocházející z poslední čtvrtiny 11. století měly širokou čepel. 7. Národní
muzeum, největší a nejstarší v České republice, bylo založeno v roce 1818. 8.
Od starověku bylo vysloveno mnoho názorů týkajících se hmoty. 9. Procesy
probíhající v lidském těle jsou řízeny látkami se složitou chemickou
strukturou.

II. Nové zadání
1. Napište do sešitu
1. Ps__ štěkal__ a v__l__ na měsíc. 2. Šl__ jsme na koncert s učitel__. 3. Na v__stavě jsme se
seznámil__ s nov__m__ automobil__ a motocykl__. 4. Arab__ ob__vají severní Afriku i
Přední Asii. 5. Naši fotbalisté hrál__ s Francouz__, Ital__ a Španěl__. 6. Traktory vlekl__
těžké voz__ s plným__ pytl__ brambor ke vs__. 7. Listí zežloutlo, krásně se v__barvil__
javory a dub__, pod břízam___ je nastláno zlatým__ peněz__, os__ky a topol__ září ve světle
zapadajícího slunce. 8. Nad osadam__, pol__, lukam__ a hol__m__ kopci se vzduch rychle
ohřeje a stoupá vzhůru. 9. Mezi datl__ v__niká pestrostí strakapoud.
2. Druhy vět vedlejších
Označte a určete vedlejší větu:

Za jasné letní noci jsme viděli, jak padají hvězdy.

..........................

Na křižovatce byl řidič na pochybách, kterou cestou se má dát.
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
Kdo přijde po nás, už nic nedostane.

..........................

..........................
..........................

Milan jezdí každý rok na hory, protože rád lyžuje.

..........................

Maminka již peče na Vánoce, aby to všechno stihla.
Protože byl Honza statečný, zvítězil nad drakem.
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

..........................

..........................

..........................

Až budeš připravena, tak zavolej. ..........................
Honza se stal králem, protože zabil draka. ......................
3. uč. str. 68/ 5
Věty přísudkové vypište do sešitu.
4. uč. str. 69 – zopakovat významové poměry

MATEMATIKA

. Matematické minimum PS strana 236

NĚMECKÝ JAZYK
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=w_I8LfZmjEI&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&i
ndex=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)

RUSKÝ JAZYK
Měsíc duben – apreľ, datum – pěrvoje apreľ
1. Rusko- česká homonyma
(viz učebnice str. 77 – žlutá tabulka)
Homonyma – slova, která v obou jazycích znějí stejně, ale mají odlišný význam. V slovanských jazycích
je těchto slov celá řada.
Přepiš do sešitu:
(rusky - česky)

ródina – vlast
semja – rodina
krásnyj – červený
krasívyj – krásný
pozór – hanba
ostoróžno – pozor
páchnuť – vonět
voňáť – zapáchat
chudój – hubený
bědnyj – chudý
2. PS – str. 47/4a,b - překlad

3.

www.eralash.ru – výuková videa

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 slidy
20 a 22, opakování rozhodni ano-ne, neopravuj!, buď do sešit napiš číslo
otázky a odpověď ano-ne, nebo vytiskni a napiš odpověď k otázce (veškeré
materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník)

FYZIKA

Změny skupenství – opakování

uč. str.194 – 195 přečíst, napsat poznámky a naučit
uč.str.195 obrázek do sešitu

