
 

Materiály k samostudiu 

Pondělí 20. 4. 2020 

Třída 9. A 

 

MATEMATIKA 

Opakování na zkoušky: lomené výrazy 

uč. str. 223/7 a) b) c) d) 

                     (výsledek v učebnici) 

ČESKÝ JAZYK 

Zápis přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, pak cvičení do sešitu na tento typ přívlastku. 

(materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 9.ročník) 

PŘÍRODOPIS  

Přečti si text na str.67 – 69: Éry vývoje života, Prvohory, nauč se vyjmenovat útvary prvohor a udělej 
stručné výpisky do sešitu. 

2) Na základě videa písemně odpověz na otázky do sešitu. Odpovědi pošli na 
melichova.perina@seznam.cz . https://www.youtube.com/watch?v=06iMu-cGqtM 

1. Napište jméno francouzského vědce, který zkoumal zkamenělé druhy rostlin a živočichů ve 
středních Čechách, dle kterého je oblast mezi Prahou a Plzní pojmenovaná. 

2. Vysvětlete, co je to ichnofosilie. 

3. Vysvětlete, jak se lišili prvohorní hlavonožci od těch dnešních. 

4. Uveďte název vodních členovců, jejichž výskyt je typický pro prvohory. 

CIZÍ JAZYK 

Němčina  

p.uč. Tenglerová  

Modul 8, lekce 2: 

1) Wortschatz: (Slovní zásoba) – Schreib ins Heft: 

der Streit – spor, hádka                                         ab und zu – občas, tu a tam 
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abends – večer                                                         dagegen sein – být proti tomu 

das Taschengeld – kapesné                                   etwas übrig haben – zůstat něco navíc 

Manchmal hatte ich etwas Taschengeld übrig. – Někdy mi zůstalo něco z kapesného. 

heimlich – tajně                                             aufpassen, er passt …auf – dávat pozor 

merken – všimnout si, zpozorovat                laufen, er läuft  - běžet, běhat 

der Kindergarten – mateřská škola                aufbleiben, er bleibt …auf – zůstat vzhůru 

früh – brzy                                                           ganz – celý 

herumlaufen, er läuft herum – běhat venku ( Die Kinder durften nicht herumlaufen.) 

die Angst - strach             

2) https://www.youtube.com/watch?v=VmS0Qfv3auc 

Sam geht einkaufen. Was hat Sam eingekauft? 

Schreib die Antworte ins Deutschheft. ( Napiš si odpověď do sešitu.) 

p.  uč. Novotná   

 1. YouTube: Easy German (255) - What kind of person are you? 

- zopakujte si přídavná jména :)) 

2. Im Lehrbuch: S. 82/ Aussprache 

- připomeň si další přídavná jména, Google-překladač čte dobře, nech si slova přečíst a opakuj je vždy 
2x 

p. uč Hellerová   

učebnice 35/4b (čtení – lesen) - zda výroky souhlasí/nesouhlasí (R/F) plus 35/5 a odpovědět dole na 6 
otázek do sešitu 

Klíč k řešení cvičení: učebnice: 33/3b 

1A 

2B 

https://www.youtube.com/watch?v=VmS0Qfv3auc


3C 

Ruština 

Minule jsem vás šetřila, tak dnes to bude výživnější. Naučte se ( a napište do slovníčků) nová slova 
k lekci 5 – str. 53+54 v pracovních sešitech. Nezapomeňte na nové fráze! 
 
Francouzština  

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.  

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. 

ZEMĚPIS   

Nové státy na mapě světa 

*str.64 

Česká republika po r. 1989 

Povídejte si s rodiči nebo prarodiči o rozdělení Československa. 

*Otázky a úkoly – ústně s mapou, otázka č.4 stačí na mapě Evropy 
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CHEMIE 

Bílkoviny  (přečíst str. 47) 
zápis 
= makromolekulární látky 
- základní látky pro všechny organismy 
- obsahují vázané atomy C, H, O, S, N, P 
- pojmenování podle přítomnosti ve vaječném bílku 
- ve vlasech, kůži, srsti, krvi...19% hmotnosti člověka 
- vznikají v organismech z aminokyselin 
- důležitá složka potravy živočichů (neumějí si vytvářet bílkoviny z nerostných látek jako rostliny) 
- bílkoviny - rostlinné – luštěniny, obiloviny, brambory…. 
                      - živočišné – maso, mléko a mléčné výrobky, vejce 
- při trávení si člověk přijaté bílkoviny rozloží až na aminokyseliny a z těch si složí bílkoviny svého 
vlastního složení 
- vyskytují se v moči při onemocnění ledvin 
- bílkoviny se ničí: vysokou (varem) nebo naopak velmi nízkou teplotou, kyselinami, hydroxidy, 
sloučeninami některých kovů, … 
- při usmrcení bílkovin dochází k jejich vysrážení 

 

 

 

 


