
Materiály k samostudiu  

Středa 6. 5. 2020 

Třída 9.B 

 

ČESKÝ JAZYK (literatura) 

I. Kontrola zadání ze dne 29. 4. 

 



 

 

II. Nové zadání 

1. Čítanka str. 151 – přečíst ukázku 

2. PL (J. Otčenášek a B. Hrabal) -vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu literatury. 

Kdo nemá možnost listy vytisknout, odpoví písemně na otázky do sešitu. 



 



 

Prezentaci by měli mít tito žáci: 

V. Knapová: J. Otčenášek (život, dílo; Romeo, Julie a tma) 

J. Slavíková: B. Hrabal (život, dílo; Postřižiny, Slavnosti sněženek, Ostře sledované vlaky, 

Obsluhoval jsem anglického krále) 

 



MATEMATIKA 

Povrch a objem jehlanu 

1) uč. str. 178 – 181 nastudovat 

Do sešitu zapsat: str. 178 – obrázek nahoře-náčrtek od ruky a pojmy pod obrázkem 

- modrý rámeček a všechno do konce strany 

                               str. 179/1 - vzorový příklad 

                                                    vzorec pro povrch S = Sp + Spl 

Sp – obsah podstavy – podstava je jenom jedna (čtverec, obdélník, trojúhelník, kosočtverec,              

kosodélník , lichoběžník) 

Spl - obsah pláště – závisí od podstavy 

                                 str. 180/ síť pravidelného 4-bokého jehlanu (narýsovat) + výpočet povrchu 

pláště (vzorec se neučit zpaměti, vždy odvodit) 

POZOR! V učebnici je chyba: místo vb má být va i ve vzorci 

                                 str.181/ modrý rámeček (vzorec pro objem) + vzorový příklad 3 

     
1

3
    je ve vzorci, protože jehlan vzniká z krychle, kterou můžeme rozložit na 3 jehlany    

2) uč. str.182/7 načrtnout si obrázek  

 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – bydlení 

1.   Počítání poschodí v Rusku – opakování (viz učebnice str. 99) 

2. Dialog: „Na kakom etaže ty živjoš?“ (V jakém patře bydlíš?) - učebnice str. 100/13 – 

čtení s porozuměním 

3. Pracovní sešit str.58/8 – tázací zájmena – doplňovací cvičení 

 

 



9.května se v Rusku slaví Den vítězství - „Děň pobědy“ (u nás – 8.května). Přečtěte si 

informace o tomto významném svátku (viz příloha). 

Doporučená videa na www.youtube.cz: 

 Moskva – Den vítězství 2015 

 Russia´s Victory Day Parade 2019 

 Děň pobědy – Alexandrovci (poslech písně) 

 

 

DEN VÍTĚZSTVÍ – 9.KVĚTNA 

Den vítězství (rusky  День Победы -  Děň Pobědy) je státní svátek slavený 
v Rusku a některých dalších zemích. Byl poprvé stanoven nejvyšším 
velitelem Rudé armády Josifem Vissarionovičem Stalinem na  9. květen  na 
počest ukončení druhé světové války v Evropě (8. května). Po 
nástupu komunismu v střední a východní Evropě byl oslavován, a byl stanoven 

státním svátkem. Jsou po něm pojmenovány mnohé ulice a sídliště. 

Akt bezpodmínečné kapitulace německých vojsk do rukou všech spojenců, 
včetně SSSR, byl původně podepsán 7. května 1945 v Remeši. SSSR nicméně 
trval na opětovném opakování aktu v Berlíně. Německé velení podepsalo 
bezpodmínečnou kapitulaci krátce před půlnocí 8. května 1945. V té době byl 
na území hlavního města SSSR v Moskvě již jiný den – 9. květen. Tato 
skutečnost je příčinou rozdílného data oslav konce války. V socialistickém 
Československu byl 9. květen současně slaven jako den příjezdu Rudé 

armády do Prahy – dokončení osvobození Československa. 

V minulosti byl svátek slaven v Sovětském svazu a východním bloku, dnes se 
slaví ve většině postsovětských republik a Izraeli. Baltské státy, stejně jako 
Česko, posunuly datum zpět na 8. května. Polsko tuto změnu provedlo až v 
dubnu 2015.  

Každoročně se 9. května v Rusku konají vojenské přehlídky ve většině velkých 
měst zemí a hlavní vojenská přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě. (V roce 

1945 se vojenská přehlídka konala 26. června).  

Závěrem oslav je velký slavnostní ohňostroj na hlavním náměstí každého 
města – regionálního centra. Poslední dobou  také probíhá akce „Nesmrtelný 
pluk“ (rusky Бессмертный полк), během které jdou účastníci kolonou a nesou 
transparenty s fotografiemi svých blízkých, kteří se zúčastnili Velké 
vlastenecké války a Druhé světové války. 

 

 

 

 

http://www.youtube.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruština
https://cs.wikipedia.org/wiki/Státní_svátek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudá_armáda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarionovič_Stalin
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akt_bezpodmínečné_kapitulace_nacistického_Německa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druhá_světová_válka
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Střední_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Východní_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akt_bezpodmínečné_kapitulace_nacistického_Německa
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Remeš
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berlín
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudá_armáda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudá_armáda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sovětský_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Východní_blok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postsovětské_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltské_státy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojenská_přehlídka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudé_náměstí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruština


NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

1. Super Easy German 41 - What do I see in the Streets? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgmVwPjTtM4 

- zopakujte si 4. pád/ Akkusativ a slovní zásobu :)) 

2. Učebnice str. 92/ GRAMMATIK - věty vedlejší vztažné - v roli spojky ČLEN URČITÝ 

- tabulku opište, všimněte si - časované sloveso stojí na konci věty!!! 

3. Odpovězte: a) Wer ist/ wie heisst/ die Lehrerin, die Biologie und Chemie unterrichtet?

  b) Wer ist der Lehrer, der Physik unterrichtet?    

  c) Wie heisst euer Mitschüler, der nicht oft zur Schule gekommen ist? 

  d) Wie heisst eure Mitschülerin, die Athletik macht?   

  e) Wer ist der Politiker, der Dreadlocks trägt?    

  f) Wer ist die Maus, die weisse Handchuhe trägt?    

  g) Wie heissen die Tiere, die lange Hälse haben?    

  h) Wie nennt man das Telefon, das man immer in der Hand hat? 

 "SS" = ostré S 

 

  

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

1. Pracovní list: Znáte německá města (Dobře si prohlédni obrázky.) 

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

hland/Deutsche_Staedte_vj261683vt 

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

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Online výuka od  9:00 do 9:30 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgmVwPjTtM4
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Deutschland/Deutsche_Staedte_vj261683vt
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Deutschland/Deutsche_Staedte_vj261683vt
https://us04web.zoom.us/j/74847443826?pwd=b2d2blh4ZFgySE5NUlFpLzVweG9Wdz09
https://zoom.us/join


CHEMIE 

ŘEŠENÍ ze 4. 5. – OPAKOVÁNÍ LIPIDY 

V přijímání tuků bychom měli dát přednost spíše tukům rostlinným než živočišným, protože 

obsahují méně cholesterolu. Velký příjem živočišných tuků může způsobovat srdečně – cévní 

onemocnění. Potraviny, ve kterých nalezneme živočišné tuky jsou například máslo, sádlo. Rybí 

tuk se podobá svým složením spíše rostlinným olejům, proto bychom jej měli konzumovat více. 

Nejlepší složení z rostlinných olejů má olej řepkový, olivový či avokádo.   Z denního 

energetického příjmu by tuky měly tvořit max. 35 %. Pozor si musíme dávat i na skryté tuky, 

které jsou obsaženy například v chipsech, čokoládě. 

 

     1. Z Á S O B N Í      

      2. N A S Y C E N É    

       3. CH O L E S T E R O L 

    4. N E N A S Y C E N É    

  5. G L Y C E R O L        

      6. Ž I V O Č I Š N É   

       7. D          

8. V I T A M I N Y          

 

 

DETERGENTY – uč. str. 56 

- nastudovat text v učebnici na str. 56 

- výpisky do sešitu – vysvětlit, co je to detergent + nakreslit a popsat obr. 129/str. 56 → 

Podstata odstraňování nečistoty detergentem 

- zapsat schéma výroby mýdla, str. 56 

 

 

 

 


