Materiály k samostudiu
Středa 15.4. 2020
Třída 9.D

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)
I. Kontrola cvičení ze dne 8. 4.
1. PS 46/3 a) b)
a) Pan Bílý bílí dům, aby byl bílý. Po bitvě lidé vybíhali z příbytků. Bydlím ve starobylém
domě v Přibyslavi. Pobývali jsme … V rybníku bývalo bláto, ale i hodně rybiček.
b) Libuše spolykala veliký talíř plný buchet. Lidka vzlyká, … klidně. To je neslýchaná
věc. Neplýtvej jídlem! Plynárny instalovaly nový plynoměr. U stolu polykej neslyšně.
Nalíčil past na myši. Knížka se mi moc líbila.
2. uč. 68/7
Doplňkové věty jsou:
Najednou …, jak stojí pod oknem. Zastihla otce, jak sedí s hlavou v dlaních. Slyšel
Adama, jak hraje na flétnu.
69/10 a) b)
a) Viděl Petra, jak odchází z místnosti.
b) Pozoroval jsem, jak včela sála nektar z jetele.
70/1 a) b)
a) Tajenka = PAPRIKU
×
b) …, že plameňáci jsou pověstní růžovým peřím, ale (že) o tento svůj parádní šat
stup.
+
musí pečovat; … růžovou, ba až červenou barvu; … rostlinkám a ráčkům;

II. Nové zadání
Mluvnice - větné členy - 01 (1. pokus) – přihlas se pomocí hesel (poslala ti je pí uč. třídní) na
internetu na stránku www.sciodat.cz a vypracuj. Ve čtvrtek 16. 4. dopoledne budu kontrolovat.
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NĚMECKÝ JAZYK
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=JLlrnBtSqJs&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&in
dex=13
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 zbylá slovesa – 4 sloupečky,
leben, heiraten, kommen , gehen)

RUSKÝ JAZYK

5.lekce – Stupňování přídavných jmen

1. Nepravidelné tvary stupňování přídavných jmen a příslovcí – viz učebnice str. 86 –
žlutá tabulka, přepište nepravidelné tvary do sešitu
2. Učebnice str. 85/17 a,b,c – hádanky a dialog
3. Pracovní sešit – str. 50/12
4. Reálie – ruské zvyky a tradice – viz příloha „Pravoslavné Velikonoce“

Pravoslavné Velikonoce – PASCHA
Rusko a Bulharsko jsou příkladem zemí, které při oslavách Paschy pečlivě dodržují
zvyky a tradice ukládané pravoslavnou vírou.Velikonoční svátky se tak slaví v jinou
dobu, neboť se stále řídí juliánským kalendářem a jejich vyvrcholení pak představuje
noc z Bílé soboty na Velikonoční neděli. Jasně červená vajíčka, kuliči, naťukávání
vajíček o zdi kostelů, to vše k pravoslavným Velikonocům patří.

Velikonoce v Rusku
Pravoslavné Velikonoce- Pascha se v Rusku slaví stejně jako všechny další církevní
svátky později nežli ve zbývajícím křesťanském světě. Ruské pravoslaví se totiž
stále drží starého juliánského kalendáře a k výpočtu dat Velikonoc se využívají
speciání tabulky zvané paschálie.Velikonoce tak nastávají prvou neděli po jarní
rovnodennosti a úplňku. Zatímco v Evropě jsou Velikonoce již v plném proudu,
pravoslavní věřící slaví teprve Vrbnou (Květnou) neděli. Hlava ruské pravoslavné
církve „patriarcha vseja Rusi“ tou dobou tradičně vyzývá věřící, aby během
následujících sedmi dní radostně přivítali vzkříšení Krista a navštívili bohoslužby na
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu.
Pravoslavná Pascha vrcholí v noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli, kdy se
skupiny věřících vydají na takzvanou křížovou cestu k chrámu. Jde o symbolickou
cestu, kterou musel podle Bible absolvovat Ježíš Kristus. Věřící se při setkání
navzájem zdraví tradičním pozdravem: Christos voskres -Kristus vstal z mrtvých!.
Odpověď zní: Voistinu voskres - Opravdu vstal z mrtvých! Po té se procesí
shromáždí v chrámu k liturgii, která zároveň představuje poslední možnost k
vysvěcení pokrmu po 40 denním půstu. Během něho se jedí například brambory,
mrkev, zelí , jablka, cibule, ořechy atd. V chrámech věřící také nezapomenou zapálit
svíčky u ikon svých patronů a domů si z chrámu odnáší svěcenou vodu a posvěcený
mazanec -kulič či vybarvená vajíčka.
V Rusku jsou Velikonoce jistě svátky, při nichž nechybí radost a veselí. Lidé zvou
tradičně své známé a přátele na návštěvu domů, aby ochutnali jejich úžasné
mazance v podobě kužele s useknutou špičkou. Navzájem si darují na důkaz
vzkříšení Ježíše barevná vajíčka, přejí si hodně zdraví a při tom se políbí třikrát na
tvář.
Velikonoce jsou druhým největším církevním svátkem po Vánocích, a protože
Pascha završuje předchozí 40 denní půst, nezapomíná se o Velikonocích
samozřejmě hodně jíst. Podávají se však většinou jen jídla studené kuchyně, žádná
teplá jídla ani ryby.Prostřeným stolům vévodí především mazance. Všechna jídla
mají svou starou symboliku a připomínají vzkříšení Krista.

Ruská slovíčka spojená s velikonočními svátky a jejich překlad z
ruštiny
II. Velikonoce – пасха (páscha)
III. velikonoční mazanec – кулич (kulič)

IV. vajíčka – яйца (jajca)
V. barevná vajíčka – крашеные яйца (krašenyje jajca)
VI. Bílá sobota – Страстная суббота (Strastnaja subota)
VII.Velikonoční neděle – Пасхальное воскресенье (Paschalnoje voskresenije)

FRANCOUZSKÝ JAZYK
1) Zkontroluj si úkoly ze s. 81 v učebnici:
Ex. 2: Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent.
Ex.3: 1 Il faut trouver... 2 On doit faire , 3 Paul, jette les cartons et viens m´aider. 4
Vous devez trouver.. 5 Il ne faut pas arriver..
6 Nous devons protéger... 7 Il faut/On doit tout recommencer. 8 Tu ne dois pas jeter..
9 Chacun doit protéger...
Ex. 4: 1 je n´ai pas assez d´argent.. 2 j´ai trop de devoirs.. 3 je pense qu´il y a trop de
place.... 4 je pense qu´il y a trop de violence... 5 mais il n´y a pas assez
d´instalations.. 6 il y a trop de voitures.
Ex. 5: 1 Non, c´est très triste. 2Non, c´est très propre. 3 Non, c´est très vieux. 4 Non,
c´est très laid. 5 Non, c´est très moderne/ neuf.
Ex. 6: 1 ça a quelle forme? C´est en quelle matière? C´est de quelle couleur?
Ex. 7: 1 en autobus, 2 à vélo, 3 à/ en moto, 4 en avion, 5 à pied, 6 en bateau, 7 en
voiture.
2) Určitě jste si všimli, že jsme dokončili učebnici. Kdybychom byli ve škole, dostali
byste 3. díl učebnice Extra, ale nyní budeme pracovat na pracovních listech. V
příloze máte kopii, kterou budete využívat v následujících dnech. Prosím pokud máte
možnost kopie si vytiskněte, pokud ne, pište si výsledky do sešitu. Dnes udělejte na
s. 150 (Unité 6. Révisions) cv. 1, 2, 3
cv. 1- Poskládejte slovíčka tak, abyste složili větu.
cv. 2-Nehodící se škrtněte.
cv. 3- Zakroužkuj slovíčko, které do věty patří
3) Dámy Halíková, Kalabisová, Kostelníková, Koutová, Mašková, Slavíková,
Šnoblová, Švorcová mi pošlou úkoly, které měly odevzdávat 1. a 8. 4.!

DĚJEPIS
Dějepis - prezentace České země za druhé světové války, opsat
slidy 35 a 36, pak prezentace opakování druhá světová válka, do sešitu zezadu
odpověz na otázky z prezentace.
(materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 9.ročník)

FYZIKA Odraz světla
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/319-lzicka-svetla/video/

Lom světla ( Co nás čeká dále – nové učivo 9. roč. - ukázka)

https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY

