
Materiály k samostudiu  

Pátek 29. 5. 2020 

Třída 9.B 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

Reported speech  (nepřímá řeč) 

Přímá řeč (direct speech):  I don´t sell things that exploit children in my shop. 

Nepřímá řeč (reported speech) : The manager says, that he doesn´t  sell things that exploit 

children in his shop. 

Používáme především, když chceme říct, že někdo něco řekl.  Jestliže je hlavní věta 

v minulém čase, platí zde časová souslednost. (tj. časy se posouvají) 

 

Přítomný prostý                        se posouvá na                    Minulý prostý 

I live in the village                                                                  She said that she lived in the village. 

 

Přítomný průběhový                se posouvá na                     Minulý průběhový 

I am going home.                                                                    He said he was going home. 

 

Will                                               se posouvá na                     would 

I will go to the mountains.                                         He said that he would go to the mountains. 

 

Can                                                se posouvá na                           could 

I can speak English.                                                                He said that he could speak English. 

 

Nastuduj dle PS str. 72-73 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

Workbook Unit 5 revision: page n. 52, excercise n. 3, page n. 53 ex. 4, 5 

 



 

MATEMATIKA 

 Viz příloha. 

 

 

DĚJEPIS 

60. léta - svět v době studené války /v učebnici str. 90 - 93 

1. www.slavne-dny.cz 29.5. 1962 - Den, kdy začala karibská krize 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-

151357 

zápis:  a) utajená akce SSSR - svět na pokraji války      

 b) řešení - námořní blokáda Kuby        

 c) důkazní materiál - fotografie       

 d) mlžení SSSR v OSN         

 e) rozhodnutí Chruščova        

 f) 48hodinové ultimátum        

 g) jednání velvyslanců - dohoda       

 h) A. Einstein 

2. www.slavne-dny.cz 27.1. 1973 - Den, kdy byla podepsána mírová smlouva o 

vietnamské válce 

https://www.slavne-dny.cz/episode/789053/den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-o-

vietnamske-valce-27-leden 

- odpovězte na otázky a pošlete práci ke kontrole: m.novotna.perina@seznam.cz 

 1) Proč byly USA aktivní v Asii?       

 2) V jakých souvislostech je ve videu zmíněna vesnice My Lai?   

 3) Jakou roli sehrála média?        

 4) Protiválečné nálady ovlivnil zásadně časopis LIFE, jak?    

 5) Výsledek? 

3. A něco navíc 

 - www.slavne-dny.cz 14.11. 1969 - Den největšího protestu proti válce ve Vietnamu 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-151357
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-151357
https://www.slavne-dny.cz/episode/789053/den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-o-vietnamske-valce-27-leden
https://www.slavne-dny.cz/episode/789053/den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-o-vietnamske-valce-27-leden
file:///C:/Users/marti/Downloads/m.novotna.perina@seznam.cz


https://www.slavne-dny.cz/episode/10000268/den-nejvetsiho-protestu-proti-valce-ve-

vietnamu 

 - www.slavne-dny.cz 14.1. 1967 - Den, kdy začala zlatá éra hippies 

https://www.slavne-dny.cz/episode/650280/den-kdy-zacala-zlata-era-hippies-14-leden 

 - filmy: Vlasy, Četa, Apokalypsa, Lovec jelenů, Forrest Gump, Narozen 4. července, 

Dobré  ráno, Vietname - jeden lepší než druhý!     

 

 

ČESKÝ JAZYK (SLOH)  

Viz příloha. 
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