Materiály k samostudiu
Úterý 16. 6. 2020
Třída 9. A
ČESKÝ JAZYK
Zápis Česká próza po roce 1945 – obraz druhé světové války v litratuře zapsat Arnošta Lustiga +
Ladislava Fukse, pak zhlédni 13. komnatu Arnošta Lustiga
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/209562210800003-13-komnataarnosta-lustiga/ (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz,
heslo: perina1139 složka 9. ročník)
ANGLICKÝ JAZYK
p.uč. Jurečková
Pracovní sešity str. 78/ slovní zásoba 6B – Saying No + přečíst text v učebnici na str. 70 +71/3,4,5
včetně zelené tabulky
p.uč. Paštová
Reported speech vypracuj v prac. seš. na str 54. a str. 55. Zapiš si nová slovíčka Unit 6B.
MATEMATIKA
Finanční matematika – slovní úlohy
uč. str. 165/1,2,3,6
uč. str.229/35

CIZÍ JAZYK
p.uč. Tenglerová
Procvičování minulého času: Präteritum:
1. Učebnice strana 60, cvičení 6 – napište do školního sešitu tři sloupce a doplňte tvar minulého času
z textu na straně 58 – 59 ( části označené A, B, C, D, E )
2. Pokračování cvičení 8 – napiš tvary Präteritumformen, rozdělte do 5 sloupců – podle příkladu v
učebnici
p.uč. Hellerová
vyplnit PL na préteritum nepravidelných sloves - (2.příloha - název souboru)
p.uč. Novotná
Immer noch Perfekt https://www.liveworksheets.com/cl67259jd
Ruština

Učebnice str. 98/10,11
Prostudovat text a naučit se popsat byt
Prac sešit str. 58/8
Francouzština
Dans vos livres sur la page n. 16-17 lisez l´article La francophonie: historique + Diffusion du françaisles médias, faites les excercises 1,2,3

FYZIKA
Jaderná energie
Nezkreslená věda: Jak funguje jaderná elektrárna https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk
Jaderné elektrárny v České republice
Temelín (ČEZ) https://www.youtube.com/watch?v=ro4bH7rdF54
Černobyl – jaderná katastrofa
Během existence jaderné energetiky došlo k několika jaderným haváriím – v Anglii 1957, v USA 1979,
na Ukrajině 1986, poslední havárie v Japonsku 2011 byla způsobená zemětřesením a tsunami. Další
generace jaderných elektráren musí dosáhnou vyššího stupně bezpečnosti s využitím počítačové
techniky a moderních technologií.
Dokument https://www.youtube.com/watch?v=2rDkZC0dHSU

DĚJEPIS
prezentace Československo v 2.pol.20.stol. zapsat a naučit slidy 2 a 3, pak zhlédni na Streamu S
lavné dny https://www.slavne-dny.cz/episode/582834/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139
složka 9. ročník)

