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Úterý 16. 6. 2020
Třída 9.B

MATEMATIKA
Finanční matematika – slovní úlohy
uč. str. 165/1,2,3,6
uč. str.229/35

DĚJEPIS
Rok 1989 v Československu
1. Každý může změnit svět/ Díl 4/ Revoluční vůdce/ (1983 - 1989)

9:50

https://www.youtube.com/watch?v=IALhJkT9NXo

- sametová revoluce?
- činnost Václava Havla
- SSSR - Gorbačov - glasnosť a perestrojka
- napětí ve společnosti - leden/ 1989 - Palachův týden
- petice Několik vět - konkrétní politické požadavky -propuštění politických vězňů, zrušení
cenzury
- rozpad východního komunistického bloku - pád Berlínské zdi
- 17. listopad 1989 - uctění památky Jana Palacha - protivládní demonstrace a brutální zásah
policie
- vznik OF - Václav Havel - lídr revoluce

"Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco
smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne."
2. Obrázky z moderních československých dějin 1945 - 1989
Palachův týden - viz příloha
3. Český seriál Bez vědomí, natočený ve spolupráci s HBO, na CSFD 81%

ČESKÝ JAZYK (mluvnice)
I. kontrola zadání ze dne 11. 6.

VOŽ = volné odpovědi žáků

II. Nové zadání
1. uč. str. 88 – přečíst poučení
2. zapiš poučení do sešitu

3.
4.
5.
6.

str. 89/cv. 7 a)
uč. str. 90 – přečti si poučení (Slovní přízvuk)
napiš zápis do sešitu
uč. str. 90/cv. 8 – vypracuj do sešitu

RUSKÝ JAZYK
7.lekce – Lekce na přání

1. Práce s textem – článek „В прошлой жизни“ (V minulém životě)
Učebnice str. 113 - přečtěte si krátké texty pod obrázky. Chlapci na dvorku přemýšleli, jakým
zvířetem mohli být v minulém životě. Odpovězte na otázku: Jakým zvířetem byl Dima, Vóva a
Igor?
2. Přečtěte si krátké básničky na str. 115 v učebnici
3. Výuková videa- www.youtube.com/ru
- Learn Russian in 1 Hour
- 100 Phrases Every Russian Beginner Must-know

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná)
Immer noch Perfekt
https://www.liveworksheets.com/cl67259jd

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová)
Procvičování minulého času: Präteritum:
1. Učebnice strana 60, cvičení 6 – napište do školního sešitu tři sloupce a doplňte tvar
minulého času z textu na straně 58 – 59 ( části označené A, B, C, D, E )
2. Pokračování cvičení 8 – napiš tvary Präteritumformen, rozdělte do 5 sloupců – podle
příkladu v učebnici.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Dans vos livres sur la page n. 16-17 lisez l´article La francophonie: historique + Diffusion
du français- les médias, faites les excercises 1,2,3.

