Materiály k samostudiu
Pondělí 18.5. 2020
Třída 9.D
ČESKÝ JAZYK
Viz příloha

MATEMATIKA
Viz příloha
Mnohoúhelníky - obvod, obsah 01 scio test
ANGLICKÝ JAZYK
Paštová:

Prac. seš. str 48 doplň věty v rozhovoru. Předložky - uč. str 61 - zelený
rámeček Grammar opiš do sešitu, doplň správné předložky a pošli mi ke kontrole na
mail.

Mrázová:

řešení překladu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Have you got a table for two ?
Would you like something to drink ?
What would you like ?
I´ll have pork.
I´ll start with soup.
Peter will have vegetables and steak.
I like dumplings.
I am thirsty, but I don´t want beer.

9.

Could you bring me the bill ?

NĚMECKÝ JAZYK
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=934NMQSb_mY&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3
wC&index=26
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum – po sloveso steigen)
3. ONLINE TEST
-test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019040301-test-jak-vyjadrit-jit-chodit-behat
-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby během vyplňování testu
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky

RUSKÝ JAZYK

6.lekce – Vazba „daváj/davájtě“
Učebnice str. 102/16a + str. 103/16c – žlutá tabulka
Výraz „daváj/davájtě“ se pojí ve větě s významovým slovesem a označuje výzvu k nějaké
činnosti, například: „Daváj pojďom v kino!“ - Pojďme do kina!
Pracovní sešit str.60/13 – doplňovací cvičení
Doporučená online cvičení: www.jazyky-online.info/rustina
Kapitoly: Ruské fráze/Ruská konverzace/Ruská gramatika/Flashcards – obrázkový slovník

FRANCOUZSKÝ JAZYK
V učebnici Extra 3 na s. 8 prohlédněte si nové postavy a přečtěte si foto-příběh na s. 9, zkuste si
odpovědět na otázky u cv. 1c

DĚJEPIS

Dějepis prezentace Svět po druhé světové válce zapsat a naučit slidy 14 a 15, pak
zhlédni dvě videa Slavné dny:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-povstani-v-tibetu-10-brezen-150837
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-rozdelena-palestina-29listopad-151057
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:
perina1139 složka 9. ročník)

ZEMĚPIS
Do sešitu:
1. Postavení žen v Afganistánu
2. Přehrajte si - https://edu.ceskatelevize.cz/postaveni-zen-v-afghanistanu5e441a6ef2ae77328d0a6c8f

3. Vypište si v bodech co nejvíce informací z filmu, ofoťte a pošlete
do 21. 5 na pacesova.perina@seznam.cz

