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Třída 9. A 

ČESKÝ  JAZYK    
Zápis Česká próza po roce 1945 – obraz druhé světové války v litratuře, zapiš a nauč se úvod + Jana 
Drdu, pak pracovní list odpověz ano – ne,  do sešitu zezadu číslo otázky a ano nebo ne, opravovat 
nemusíš. členy (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, 
heslo: perina1139 složka 9. ročník) 
 

ANGLICKÝ  JAZYK 

p.uč. Jurečková 

Prac. sešity str. 54/1 
Prac. sešity str. 72/ bod 6.1 Reported speech – nastudovat + výpisky 
  
p.uč. Paštová  

Začínáme novou kapitolu 6A, do slovníčku si zapiš nová slovíčka této kapitoly z pracovního sešitu na 

str. 78. Přečti si text v učebnici na str. 68 a odpověz na otázky ve cv. 1b. 

MATEMATIKA   

Lineární rovnice-opakování 

Vyřešte rovnice, určete počet řešení a proveďte zkoušku: 

1) 49 + 13y = 217 – 15y 

2) 8x – 15 = 12x – 16 – 4x 

3) 7a + 23 = a + 125 

4) 7k – 2 ∙ (4k – 3) = 6-k 

CIZÍ JAZYK  

p.uč. Tenglerová  

Hötext: 

1. Easy German 251 - What can you buy with 5 Euro in Germany? 
https://www.youtube.com/watch?v=GLtWfwn1MVw 

- Co odpovídají tázaní nejčastěji? 

2. Zjistěte: Wer ist: a) der Rabenvater? b) der Angsthase? c) der Bücherwurm? d) die Naschkatze? 

e) die Wasserratte? f) die Nachteule? 
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(Beispiel: Wer ist die Schlafmütze? Die Schlafmütze ist ein Mensch, der viel schläft.) 

p.uč. Hellerová  

zkusit si opakování Modulu 8 na stránce v učebnici 74 - celé 

p.uč. Novotná 

Deutschland - Geographie - Deutsche Städte 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Deutschland/D

eutsche_Staedte_vj261683vt 

Ruština 

ЕРАЛА́Ш 
Как Вы отно́ситесь к мо́де? Вы – мо́дный человеќ? 
Посмотрит́е сер́ию Ерала́ша №319 «Гламу́р» (https://www.youtube.com/…PsA 
и отве́тьте на вопро́сы: 
∙ Где происхо́дит дей́ствие? 
∙ Кто гла́вные гер́ои? 
∙ На како́м инструмен́те игра́ет Ма́ша? 
∙ Почему ́она́ пло́хо игра́ет? 
∙ Почему ́Ма́ша так одел́ась? 
∙ Како́й совет́ дала́ учит́ельница Ма́ше? 
∙ Согласил́ась ли Ма́ша с учит́ельницей? Что она́ сдел́ала? 
Согла́сны ли Вы с учит́ельницей? Даю́т ли Вам учителя́ сове́ты? Напишит́е 3-5 предложен́ий о 
том, какие́ Вам даю́т совет́ы и след́уете ли Вы им. 
  
Francouzština 

Dans vos livres sur la page n. 11, faites l´excercise n. 3. Observe le tableau. Odpovědi ve větách 
zaznamenejte do školního sešitu.  
Nastudujte 2. žlutou tabulku na s. 11- data a letopočty v minulosti 
Zopakujte si také 3. žlutou tabulku a využití passé récent- nedávné minulosti, tvořené vazbou venir 
de+ infinitif , vypracujte cv. 5, podle obrázků zkuste napsat věty, vždy se něco stalo dříve (passé 
composé) a něco před chviličkou (passé récent).  
 

FYZIKA 

Štěpení atomu 

ČT Port Michaelovy experimenty https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/15-
stepeni-atomu-ve-sklenici-vody/video/ 

https://edu.ceskatelevize.cz/objeveni-radioaktivity-5e441abaf2ae77328d0a6f2e 
https://edu.ceskatelevize.cz/atomove-jadro-a-radioaktivni-rozpad-5e4425562773dc4ee413a1f0 

DĚJEPIS 

prezentace Svět po druhé světové válce zapsat a naučit slidy 25 a 26, pak zhlédni Slavné dny 
https://www.slavne-dny.cz/episode/650280/den-kdy-zacala-zlata-era-hippies-14-leden   
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 
složka 9. ročník) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob2_n94BPsA
https://www.slavne-dny.cz/episode/650280/den-kdy-zacala-zlata-era-hippies-14-leden
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