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Třída 9.B 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

PS str. 49/3 – doplň předložky 

Zopakuj si slovesné časy na 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL) 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

1) Zkontroluj si v učebnici s. 53 

Ex. 2a: B, C, E, F, H 

2b: 1E, 2C, 3H, 4B, 5F 

Ex. 3: 7,000 TV sets in USA in 1945. 3-4 hours is the average time per day spent by young 

Americans watching TV. Hundreds of different TV channels on satellite. 40,000 murders have 

been watched on TV by an average eighteen-year-old American.  

Zkontroluj si v učebnici na s. 54: 

Ex. 1:  Have you always wanted… Can you play…   How long have you been… What did you 

do before… Has your life changed…. Do you like ….  What are you doing…. Did you write… 

Does she write… So what are you going to do next… Will that be…  

Ex. 2: Can I go to a party at Tony´s house on Friday? /What time does it finish?/ 

I don´t know, but I´m sure it won´t be late./ Ok, but be home by 11. /Thanks. Can you give 

me a lift? /No. I´m going out./  It´s OK, I´ll get a lift with Sarah.  

s. 56:  

Ex. 1: 1 coins, 2 notes, 3 cash, 4 a cheque, 5 a credit card, 6 a cash machine, 7 a receipt, 8 a 

foreign currency 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29


Ex. 2: 1 exchanging goods without money, 2 the Lydians, 3 in China, 4 everything will be paid 

electronically.  

2b: barter, shells and stones, precious metals, coins, notes, cheques, credit cards, debit 

cards, computers.  

2) Nastuduj slovní zásobu 5. lekce B An unusual place to stay a přečti si článek na s. 46 

v pracovním sešitě, udělej cv. 1, 2,3 

3) Zkus doplnit dialog na hotelové recepci, pokud chceš můžeš mi poslat, pokud ne, 

nemusíš.  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/At_

the_hotel/Hotel__he9209jv 

 

 

 

MATEMATIKA 

Opakování: příklady z testů 

1)  Který číselný výraz má hodnotu -132? 

(Je možné vybrat více variant.) 

A) -4 · (62 - 95) 

B) 4 · (95 - 62) 

C) 4 · (62 - 95) 

D) -4 · (95 - 62) 

 

2) Test 

Rozhodněte, zda jsou výsledky následujících příkladů uvedeny správně (A), nebo ne (N). 

(9 + 6 · 3 – 3 · 2): 3 = 7 

–2 · (5 – 6) + 3 = 5 

–5 – (3 + 0 · 8 – 5) · 2 = –9 

10 – [–3 + 6 · (–2)] · 4 = 70 

[3 · (–8 –16) + 2] · (–5) = –350 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/At_the_hotel/Hotel__he9209jv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/At_the_hotel/Hotel__he9209jv


3)  8. Test 

Příklady vypočítejte (8.1–8.4) a jejich výsledky seřaďte od nejmenšího (8.5) po největší 

(8.8). 

 

8.1)  6 · (15 – 9 + 2 · 3) =  

8.2)  –2 · (51 – 69 + 7) – 3 =  

8.3) –5 – (2 · 3 – 0 · 8 – 8) · 2 =  

8.4)  26 + (3 – 56 : 7 · 2) · (–3) =  

   

 

 

 

8.5 …………  <    8.6 ……………. <    8.7 …………  <   8.8 ……………. 

 
  

4) 9. 

Pokladní má vrátit 563 Kč. V pokladně už má ale jenom dvousetkoruny, padesátikoruny, 

dvacetikoruny, pětikoruny a dvoukoruny. Kolik jednotlivých bankovek a mincí musí vrátit, 

aby použila co nejméně kusů? 

Bankovka/mince Počet kusů 

9.1) 200 Kč  

9.2) 50 Kč 

9.3) 20 Kč  

9.4) 5 Kč 

9.5) 2 Kč  

 

5) Vypočítejte:                                                               

 a)      

2 

3
+ 

1

2
1

4

 =                                            

b) (7/3 : 1,5) : (13/4 -5/3) =  



c) (- 8): 2 + 2 · (-3) – (-11) = 

d) -64 + (-29) -71 + (+29) =  

e) – (-4) - 7·(-2)-(-2)·(-4) = 

 

 

DĚJEPIS 

Děkuji všem, kdo pravidelně posíláte požadovanou práci :))! 

1. Opakování  

II. světová válka - třetí desítka otázek /nezapomeňte řešení odeslat: 

m.novotna.perina@seznam.cz 

1. Na území kterého státu se nacházel koncentrační tábor Auschwitz? 

2. Který jazyk byl úředním v protektorátu Čechy a Morava? 

3. Vstoupilo Španělsko oficiálně do II. světové války na straně Německa a Itálie? 

4. Kde se odehrála patrně rozhodující námořní bitva mezi USA a Japonskem? 

5. Jak nacisté nazvali program likvidace Židů? 

6. Kdy v Praze proběhla protinacistická demonstrace, při které byl smrtelně zraněn 

 student Jan Opletal? 

7. Co byly tzv. Einsatzgruppen? 

8. Kolik obyvatel protektorátu bylo totálně nasazeno na nucenou práci pro Říši? 

9. Jaké otázky řešili Roosevelt, Churchill a Stalin na konferenci v Teheránu? 

10. Ve kterém městě nalezla úkryt a napsala deník Anna Franková? 

 

2. www.slavne-dny.cz   2o.11. 1945 - Den, kdy byl zahájen Norimberský proces 

Vyhledejte a zapište: a) Co s viníky? Rozdílné názory Británie, SSSR a USA, řešení? 

   b) Kolik bylo hlavních obviněných? Nejvýznamnější z nich?  

             c) Z čeho byli obviněni? O jaké zločiny šlo?    

             d) Čím se viníci sami usvědčili?     

             e) V co doufal nepsaný vůdce obžalovaných?    

             f) Jaké rozsudky byly v září 1946 vyneseny? Byly všechny vykonány?

             g) Jaký byl význam Norimberského procesu?  

3. Film: Norimberský proces (USA, 1961, na CSFD 85%)  



ČESKÝ JAZYK (SLOH)  

Charakteristika 

1. uč. str. 113 – přečíst poučení 

2. poučení zapsat do sešitu slohu 

3. uč. str. 113/2, 3 pís. do sešitu slohu (stačí jedna stránka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


