
Materiály k samostudiu 

Úterý 7. 4. 2020 

Třída 9.B 

MATEMATIKA 

Kvadratická funkce 

uč. str. 138-139 nastudovat 

zapsat: str.138 zadání, tabulky, narýsovat grafy a zapsat věty pod grafy                                 

              POZOR! Pečlivě rýsovat kolmice a body grafů spojit od ruky (bez pravítka) obloukem! 

              str. 139 modrá tabulka 

vypracovat do sešitu: str. 139/1 

DĚJEPIS 

1. YouTube: Hledání ztraceného času - Květen 1945 (1): 

Praha x ostatní metropole, atmosféra na přelomu dubna a května 1945, boje o rozhlas 

2. Seznam: Krvavá léta - Vlasovci (28): 

Kdo byli Vlasovci? Jejich role v Pražském povstání?  

ČESKÝ JAZYK (mluvnice) 

I. Kontrola z minulé hodiny (čtvrtek 2. 4.) 

1. Napište do sešitu 

1. Psi štěkali a vyli na měsíc. 2. Šli jsme na koncert s učiteli. 3. Na výstavě jsme se seznámili 

s novými automobily a motocykly. 4. Arabi obývají severní Afriku i Přední Asii. 5. Naši 

fotbalisté hráli s Francouzi, Italy a Španěly. 6. Traktory vlekly těžké vozy s plnými pytli brambor 

ke vsi. 7. Listí zežloutlo, krásně se vybarvily javory a duby, pod břízami je nastláno zlatými 

penězi, osiky a topoly září ve světle zapadajícího slunce. 8. Nad osadami, poli, lukami a holými 

kopci se vzduch rychle ohřeje a stoupá vzhůru. 9. Mezi datly vyniká pestrostí strakapoud. 

2. Druhy vět vedlejších 
Označte a určete vedlejší větu: 

Za jasné letní noci jsme viděli, jak padají hvězdy. - předmětná   

Na křižovatce byl řidič na pochybách, kterou cestou se má dát. - přívlastková   



Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. - podmětná   

Kdo přijde po nás, už nic nedostane. - podmětná   

Milan jezdí každý rok na hory, protože rád lyžuje. - příslovečná příčinná (důvodová)  

Maminka již peče na Vánoce, aby to všechno stihla. - příslovečná účelová  

Protože byl Honza statečný, zvítězil nad drakem. - příslovečná příčinná (důvodová)  

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. - podmětná   

Až budeš připravena, tak zavolej. - příslovečná časová  

Honza se stal králem, protože zabil draka. - příslovečná příčinná (důvodová)  

 

3. uč. str. 68/ 5 

Věty přísudkové vypište do sešitu. 

Nebe bylo, jako by ho malíř vymaloval. Nejsem ta, které by se nedalo věřit. Dieta musí být 

taková, aby vám neublížila. Byl to vždy on, kdo pomohl. Venku bylo, že by psa nevyhnal. 

II. Nové zadání 

uč. str. 67/4 písemně do sešitu 

RUSKÝ JAZYK 

5.lekce – Jednotky míry a váhy 

a) Učebnice str. 82 - žlutá tabulka - vyjádření srovnání (přepište do sešitu) 

b) Práce s textem - učebnice str.82/12- čtení a ústní překlad („rost“ - výška, „věs“ - váha) 

c) Rusko – česká homonyma – opakování 

    Překlad vět (do škol.sešitu): 

 

1. Naše vlast je Česká republika. 

2. Moje rodina bydlí v Praze. 

3. Táňa je krásná dívka. 

4. Líbí se Ti červená barva? 

5. Pozor, jede auto! 

6. To je velká ostuda. 

 



Překlad oskenujte nebo vyfoťte na mobil a pošlete na email: machova.perina@seznam.cz 

(Nezapomeňte se podepsat celým jménem). 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

1. YouTube: EASY GERMAN - The Weather (14) 

2. Učebnice: str. 80/12 - připomeňte si slovní zásobu/ podstatná a přídavná jména, nová 

slovíčka si přeložte, případně si je nechte přečíst od překladače - Google čte dobře - a naučte 

se je. 

3. Učebnice str. 80/13 - vyberte si 3 z 5 vyobrazených a popište je, pak popište sebe, vše do 

školního sešitu. 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

1. V sešitě si najdi slovíčka Modul 8, lekce 1 (Psali jsme si je.) 

2. Prostuduj si v učebnici strany 46 - 47, můžeš použít překladač Google. 

3. Vypracuj do sešitu cvičení 5, na straně 47 v učebnici. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

zkontroluj si v PS s. 53, 54 

ex.4a: 1 trop de, 2 pas assez de, 3 assez de, 4 pas assez de, 5 trop de, 6 pas assez de 

4b: a- as assez de, b-il y a beaucoup de/ trop de bruit. c- je n´ai pas assez d´argent. d- il y a 

trop de/ beaucoup de.e- il n´a y pas assez de sel/ qu´il y a trop de sel.  

ex. 5: 1 eau,  2 lumiere, 3 déchets, 4 transports en commun, 5 produit, 6 piles 

54/ ex. 1: Il ne faut pas  faire du bruit. b- Il faut partir/ se dépecher.  c- Il faut rentrer. d- Il 

faut prendre tout droit.  

ex. 2: 1 Prenez, 2 N´ allez pas, 3 Fais, 4 Ne ferme pas, 5 Nejette pas.  

ex. 3: a- beaucoup de, il y a peu de. b- il n´a y pas assez d´, trop de. c- il y a beaucoup d´, 

beaucoup d´, mais il y a peu d´. d- trop de, pas assez de, beaucoup de.  

3b: 1c, 2b, 3d, 4a 

 

v PS  udělej s. 56 - pracuj se slovníkem a neznámá slovíčka si vyhledej 

PS s. 58/ křížovka  
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