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Třída 9.B 

 

MATEMATIKA 

Scio test: Lineární funkce, přímá a nepřímá úměra – 01 

Scio test: Lineární funkce, přímá a nepřímá úměra – 02 

(Testy určitě vypracujte) 

 

DĚJEPIS 

Dobrý den, dějiny druhé poloviny 20.století dodnes velmi zásadně ovlivňují 

náš život, proto je moc důležité, abyste se v nich dokázali orientovat. Někteří 

na středních školách nebudete mít časový prostor, abyste se případně 

seznámili s tím, co dnes pominete. A tak vám všem kladu na srdce, vydržte a 

pracujte, sledujte videa (pro rychlejší orientaci v záplavě informací vždy 

uvádím důležité body, čtěte před shlédnutím videa) a čtěte texty, které budu 

posílat. Děkuji. Martina Novotná 

 

Svět po 2. světové válce - konec 40. let 

1. www.slavne-dny.cz   29.11. 1947 - Den, kdy byla rozdělena Palestina 

 a) návrat Židů do Palestiny - situace       

 b) postup Britů - absurdnost řešení       

 c) postoj OSN, názor prezidenta USA, postoj Palestinců    

 d) hlasování v OSN         

 e) stav v oblasti Palestiny od 1947 do současnosti - co je charakteristické? 

2. www.slavne-dny.cz  24.6. 1948 - Den, kdy začala blokáda Berlína  

 a) V. Molotov o moci v Evropě, cíl SSSR      

 b) poválečný Berlín - začátek studené války      

 c) plány Stalina x Marshallův plán       



 d) blokáda Berlína - cíle, letecký most, rozinkové bombardéry   

 e) 1949 - rozdělení Německa na 40 let 

3. www.slavne-dny.cz  4.4. 1949 - Den, kdy bylo založeno NATO 

 a) 40 let studené války        

 b) článek č. 5          

 c) činnost NATO         

 d) 11. září          

 e) ČR - 12.3. 1999 vstup do NATO, význam       

  

 

 

ČESKÝ JAZYK (mluvnice) 

I. Kontrola zadání ze dne 28. 4. (sciodat) 

Mluvnice - věty vedlejší, spojovací výrazy (1. pokus) 

Chválím vás všechny, kteří jste zadání splnili: O. Ondrák, J. Trčka, T. Bezoušková,  

K. Dubnová, M. Hrachovcová, N. Karasová, L. Lasíková, J. Lebedová, A. Vernerová 

Nejlepšího výsledku dosáhly M. Slavíčková a N. Stránská. 

Doufám, že ti, kteří ještě test nestihli vyplnit (D. Havlena, R. Kalač, Š. Kocián, D. Kuzník, 

J. Široký, D. Varmuža, J. Vrba, T. Vyskočil, E. Gáborová, A. Grulová, V. Knapová,  

L. Kostelníková, N. Kuzníková, R. Pokorná, J. Slavíková), tak učiní v nejbližších dnech.  

- řešení testu jsem kontrolovala ve středu 29. 4. a v pátek 1. 5. v 17 hod. 

Splnění budu nadále kontrolovat. 

 

II. Kontrola zadání ze dne 30. 4 

1.  Jizerskohorská turistika 

 Podnebí Jizerky je velmi nehostinné, a proto teprve třetího dne nám počasí dovolilo vyrazit na další cestu. 

Za dobré mysli jsme se vydali vonnou jitřní svěžestí, abychom dosáhli řeky Jizery. 

 Domy, které jsme cestou míjeli, se podobaly krkonošským boudám. Rovněž obyvatelé, pokud jsme je 

mohli zahlédnout a objevit, se od tamějších horalů neodlišovali. 

 Za chvíli jsme se ocitli ve smíšeném lese a cestou necestou vrávorali přes pařezy ke korytu Jizery. Shora 

jsme viděli, jak kaňonem syčely vody řeky přes objemné balvany a mezi nimi se tvořily vodní víry. Vlny bily do 

skalních bloků a na svých hřbetech nesly kameny, které vyrvaly břehu. Ubírali jsme se vzhůru vstříc vyšším horám. 

 Najednou se horizont zatemnil a my jsme ztratili správný směr cesty. Vypukla bouře doprovázená 

klikatými blesky a krupobitím. Vichr lomcoval štíhlými jedlemi, hromy burácely. Liják s kroupami mě bičoval do 



obličeje. Lesy se proměnily v jediné jezero, brodili jsme se po kolena v rašelinných močálech a klopýtali jsme o 

pahýly stromů. 

 Když déšť ustal, byli jsme sice na kůži promoklí, ale spokojeni a neprodleně jsme zamířili k cíli své cesty 

– na Smědavu. 

 

2. uč. 72/1 a) b) c) 

a) 

 

b) všechno… → nic se mi nedaří 

     utápím se…  → nejsem schopná myslet na něco jiného 

     psychicky… → jsem psychicky vyčerpaná, zoufalá 

     nechci… → nechci tomu zase propadnout 

c) (já) jsem nepsala; (já) jsem měla; (já) nepotřebuji; (já) cítím; (já) se potápím; nic nejde 

 

II. Nové zadání 

uč. str. 72/cv. 2 a) slova, ve kterých jsou chyby, vypište do sešitu a barevně opravu označte 

     b) c) d) také do sešitu 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – procvičování slovní zásoby, reálie 



1. Hovorová ruština, zdrobněliny – učebnice str. 93D 

2. Jazyk ruské mládeže – učebnice str.94/3a – najděte k tučně vytištěným slovům české 

ekvivalenty v zelené tabulce 

3. Reálie - „ikona“ (obrázek svatých) – přečtěte si text na str. 96/6a 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

1. Easy German 142 - Most beautiful places in Germany 

https://www.youtube.com/watch?v=1CDsehCwnFk 

- ein bisschen Geographie :)) 

2. Řešení úkolu z učebnice str.90/ 12:        

 1. gestreift, gestreifte         

 2. gepunktet, gepunkteten        

 3. gefärbt, gefärbte         

 4. abgetragen, abgetragenes        

 5. altmodisch, altmodische 

3. Učebnice str. 91/ Verstehst du dich gut mit deinen Eltern? 

 - přečtěte si rozhovor, připomeňte si slovní zásobu, vypracujte 91/ 2 do šk.s. 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

1. Pracovní list: procvičení modálních sloves 

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

verben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779

vc 

Vyplněný list pošlete na adresu: tenglerova.perina@seznam.cz 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Dnes máte za úkol dojít si do školy na vrátnici pro učebnici Extra 3, můžete si ji vyzvednout 

kterýkoliv všední den od 8  do 13 hodin, je tam pro vás připravená.  

https://www.youtube.com/watch?v=1CDsehCwnFk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc


 

Kdo mi ještě neposlal kopie opakování 6. lekce ke kontrole, učiní tak. 

 

Pozor zítra proběhne výuka online přes web zoom.us, tomu kdo mi  posílá úkoly na email a 

díky  tomu na něj mám kontakt, jsem  poslala pozvánku do emailu, jinak se můžete přihlásit 

přes tento  link:  

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09 

nebo  můžete jít na web https://zoom.us/join  a zadat následující údaje: 

Meeting ID: 748 4744 3826 

Password: 8XSK3b 

Nezapomeňte,zítra to je  ve středu 6.5. 9:00-9:30 

Jiný úkol z FJ zítra nebude,pouze online výuka, proto pokud máte možnost, přihlaste se v 

9.00 

 

https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09
https://zoom.us/join

