
Materiály k samostudiu 

Úterý 26. 5. 2020 

Třída 9.B 

 

Sledujte sekci Jazyky ONLINE na webu školy (hned pod  záložkou Úkoly-Koronavirus), 

najdete zde termíny i odkazy na online  hodiny anglického jazyka, francouzského jazyka, 

německého jazyka a ruského jazyka. 

 

MATEMATIKA 

Viz příloha. 

 

DĚJEPIS 

Naléhavě žádám J. Širokého, E. Gáborovou, J. Slavíkovou a R. Pokornou, aby mne 

kontaktovali: m.novotna.perina@seznam.cz 

 

50. léta v ČR - období upevňování  totalitní moci - děsivá éra politických procesů 

1. www.slavne-dny.cz 27.6. 1950 - Den, kdy byla popravena M. Horáková 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-

27-cerven-150952 

 - období před válkou         

 - činnost M. Horákové během 2. světové války     

 - po únoru 1948 

2. www.slavne-dny.cz 20.11. 1952 - Den, kdy začal proces s Rudolfem Slánským  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10004217/den-kdy-zacal-proces-s-rudolfem-slanskym-

20-listopad 

 - hledání vnitřního nepřítele  

3. Česká televize -  Tajné akce StB 28/ 40 - Akce "Generál" - osudy Heliodora Píky 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10209991308-tajne-akce-stb/409235100221031-akce-

general/ 
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 - obdivuhodná osobnost legionář, věrný Československu, demokracii a Benešovi, 

 prvorepublikový důstojník,   

4. A něco navíc 

 a) Tajné akce StB 27/ 40 - Akce "N" - Milada Horáková    

 b) Krvavá léta  50.díl - Komunistický "soudce kat" Karel Vaš   

 c) Film Milada          

 d) Učebnice str. 130 - 133: pozornost věnujte i pozitivním zprávám z této doby str. 

 132 - 133 Malá galerie osobností - Hanzelka, Zikmund, Zátopek, Heyrovský, Seifert 

 

  

ČESKÝ JAZYK (mluvnice) 

Viz příloha. 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – procvičování 

1. Pracovní sešit str. 63/18 – doplňte chybějící výrazy do anekdot na str. 63. Ke každé 

číslici v závorce najdete několik výrazů na str. 65  - vyberte z nich ten správný výraz a 

dopište do věty. Procvičujte čtení anekdot. 

 

2. Online cvičení – pracovní list: „Kakój, kakája, kakóje“ 

            Link -   https://www.liveworksheets.com/gv400111mv 

            Klikněte myší na správný výraz z nabídky, na konci stránky finish a check my answers 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

Super Easy German 28 - Genitiv Case in German 

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

-wiederholt den Genitiv/ zopakujte si 2. pád a připomeňte si - je stále méně a méně 

používán 

https://www.liveworksheets.com/gv400111mv
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NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

Vzhledem k tomu, že většina z vás pilně pracuje dopoledne ve škole, zaměříme se na 

poslechy:  

1. Super Easy German 45 - Fruits/ Schaut euch das Video und beantwortet die Fragen:  

https://www.youtube.com/watch?v=N9iYnpvkOcA 

 1. Wie findet Kelsey die Kiwi? 2. Was mag Janusz besonders? Sendet mir die Antworten: 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Prohlédněte si 1. stranu pracovního listu, opakujeme passé composé- zopakujte si příčestí 

minulá nepravidelných sloves a dále slovesa u kterých používáme jako pomocné 

sloveso  avoir / être 

Zkuste doplnit cv. E na s. 5, pro kontrolu  klikněte na "finish" a poté "check my answers" 

https://www.liveworksheets.com/…8zp 
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