
 

 

Materiály k samostudiu 

Pondělí 20.4. 2020 

Třída 9.D 

 

 

ČESKÝ  JAZYK    (MLUVNICE)  

1. PS 46/3 c) d) 

2. uč. 70/2 vypsat a určit významové poměry 

3. uč. 70/3 opsat věty, nakreslit graf souvětí, určit druhy vedlejších vět a významové 

poměry mezi větami  

 

MATEMATIKA                   Zlomky 01  scio test 

 
   
ANGLICKÝ  JAZYK 

Mrázová  

Řešení překladu : 

1. Have you been to Greece ? 

2. This group has been popular for about 10 years. 

3. For how long have you been sitting here ? 

4. He is 83 and he has had a very interesting life. 

5. I have been working here for 2 months and I haven´t met the director 

yet. 

6. I have just baked this cake. Try it ! 

7. I haven´t seen him since last Wednesday. 

8. Have you already read today´s newspaper? 

9. My pockets are empty. I have spent all my money. 

10. We haven´t been out since Friday. 

 

PS str. 48 – doplň text dle nabídky k obrázkům 

     Str. 49/2 – obrázky označené čísly ve cv. 1 – doplň do rámečků 

Paštová:         Uč. str. 56 přečti si text "The story of money", přelož do čj. a spoj 

obrázky s výrazy ve cv.1 



 

 

NĚMECKÝ  JAZYK        1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na 

odkaz) 

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

&index=14 

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

3. CVIČENÍ 17, doplň přítomný čas a perfekt (vytisknout a nalepit do školního sešitu nebo přepsat do 

sešitu) 

 

 

 

RUSKÝ  JAZYK               5.lekce – kosmonautika 

Učebnice – str. 87/20 – čtení a překlad 

Prohlédněte si poštovní známky („márky“) na obrázku na str. 73. Popis známek s tematikou 

„kosmonautika – lety do vesmíru“ najdete v zelené tabulce (str.87). Věty z tabulky přeložte 

do češtiny a pošlete na e-mail: machova.perina@seznam.cz 

Doporučená výuková videa:  

www.jazyky-online.info/rustina/video 

www.eralash.ru 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK   

1) Zkontroluj si Monsieur Catastrophe, p. 82-83 v učebnici 

Ex. 1 a: Un responsable de quartier. b Monsieur Catastrophe dort et ronfle. (Il fait 

dodo    ) c Les gens du quartier nettoient le parc et ils ramassent les papiers.  

https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14
mailto:machova.perina@seznam.cz
http://www.jazyky-online.info/rustina/video
http://www.eralash.ru/


Ex. 2: 1 Faux (Ils nettoient le quartier samedi. 2 Vrai. 3 Faux: Il sait conduire.  

2b: 1 Ils pensaient faire une excursion. 2 Le maire ne veut pas dépenser d´argent. 3 

Non, M. Catastrophe sait conduire mais il ne sait pas tres bien controler le véhicule. Il 

aspire la perruque du maire sans le vouloir.  

 

2) V kopii (příloha k 15.4.)udělejte na s. 150 cv. 4 a 5 (Unité 6. Révisions) cProsím 

pokud máte možnost kopie si vytiskněte, pokud ne, pište si výsledky do sešitu.  

Ve cv. 4-  sloveso, které máte v závorce časujete v rozkazovacím způsobu.  

Cv. 5- Napiš pár vět, co je třeba ne/dělat pro ochranu životního prostředí ( alespoň 3 

u každého) 

 

3) Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=7lHr2ZNlULA   

zaznamenejte si alespoň 3 odpovědi dětí na otázku Qu'est-ce que tu veux faire 

quand tu seras grand? Et Pourquoi?  

Et maintenant souvenez vous a Qu'est-ce que tu as voulu faire quand tu auras été 

grand? Quand tu as eu 7 ans.  (Vzpoměň si, co jsi chtěl dělat za povolání, když ti 

bylo 7 a svou odpověď napiš.  
  
DĚJEPIS     Dějepis prezentace: České země za druhé světové války, opsat slidy 

37 a 38, , pak křížovka druhá světová válka. Vytiskni a doplň nebo překresli do 

sešitu a doplň.  (veškeré materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: 

perina1139 složka 9. ročník), 

 

ZEMĚPIS               Pokračujte u textu z 16.4. 

Napište si a doplňte, odpovězte, pracujte si s učebnicí i atlasem světa. 

1. Přírůstek obyvatel je……. 

2. Úbytek obyvatel je……. 

3. Nejlidnatější státy jednotlivých světadílů jsou……….. 

4. U následujících státu určete, ke které lidské rase patří většina jejich obyvatel: 

Austrálie, Japonsko, Maroko, Mongolsko, Česko, Nigérie, Norsko, Španělsko, USA, 

Peru. 

Kontrolu provedeme po nástupu do školy. 
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