
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 18. 6. 2020 

Třída 9.B 

 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)  

I. kontrola zadání ze dne 16. 6. 

3. str. 89/cv. 7 a) 

 

6. uč. str. 90/cv. 8 – vypracuj do sešitu 

 

II. Nové zadání 

1. str. 90 – přečti si poučení (Větný přízvuk, větná melodie) 

2. Pracovní list – úkoly vypracuj do SŠ 

 

 



 

 

 

 



ZEMĚPIS 

1. Zeměpisné hodiny se blíží k závěru a nám už nezbývá nic jiného než: 

    a) přečteme si shrnutí v učebnici na str. 82, abychom si ujasnili, jaké cesty musí lidstvo  

        volit pro udržitelný rozvoj na planetě Zemi, abychom přežili my i příroda 

    b) ještě musíme dokončit poslední písmena v naší abecedě –  

         zde jsou -  zdravím všechny žáky   Krejčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

- pročíst text v učebnici na str. 94 – 96 

- stručné výpisky do sešitu 

 

 

FYZIKA 

Černobyl – jaderná katastrofa 

Během existence jadené energetiky došlo k několika jaderným haváriím – v Anglii 1957, v USA 

1979, na Ukrajině 1986, poslední havárie v Japonsku 2011 byla způsobená zemětřesením a 

tsunami. Další generace jaderných elektráren musí dosáhnou vyššího stupně bezpečnosti s 

využitím počítačové techniky a moderních technologií. 

https://edu.ceskatelevize.cz/jaderna-katastrofa-cernobyl-5e441abbf2ae77328d0a6f39  

https://edu.ceskatelevize.cz/nasledky-jaderne-katastrofy-v-cernobylu-

5e441abbf2ae77328d0a6f3b  

 

Dokument 

https://www.youtube.com/watch?v=2rDkZC0dHSU  

 

Využití radioaktivity 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/magneticka-rezonance-5e4425292773dc4ee413a114  

https://edu.ceskatelevize.cz/elektromagneticke-vlny-v-medicine-5e441a12f2ae77328d0a67b3  

https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-v-mikrovlnne-troube-5e441a12f2ae77328d0a67b1  

 

MATEMATIKA 

Závěrečné opakování 

Slovní úlohy  

1) Tři natěrači mají natřít most. První by práci vykonal za 5 dní, druhý za 6 dnů a třetí za 7,5 dne. 

Za jak dlouho natřou most, pokud budou pracovat společně? 

https://edu.ceskatelevize.cz/jaderna-katastrofa-cernobyl-5e441abbf2ae77328d0a6f39
https://edu.ceskatelevize.cz/nasledky-jaderne-katastrofy-v-cernobylu-5e441abbf2ae77328d0a6f3b
https://edu.ceskatelevize.cz/nasledky-jaderne-katastrofy-v-cernobylu-5e441abbf2ae77328d0a6f3b
https://www.youtube.com/watch?v=2rDkZC0dHSU
https://edu.ceskatelevize.cz/magneticka-rezonance-5e4425292773dc4ee413a114
https://edu.ceskatelevize.cz/elektromagneticke-vlny-v-medicine-5e441a12f2ae77328d0a67b3
https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-v-mikrovlnne-troube-5e441a12f2ae77328d0a67b1


 

2) V podniku pracuje 1 440 zaměstnanců (mužů i žen). Za nadprůměrné výsledky dostalo 

prémie 18,75 % všech mužů a 22,5 % všech žen. Prémiemi bylo dohromady odměněných 20 

% zaměstnanců. Kolik mužů a kolik žen je zaměstnáno v podniku? 

 

3) Ze stanice A vyrazil o desáté hodině osobní vlak rychlostí 55 km/h. O jeden a půl hodiny 

později oproti němu vyrazil ze stanice B, vzdálené 360 km od stanice A, rychlík rychlostí 130 

km/h. V kolik hodin a jak daleko od stanice A se oba vlaky potkají? 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

- Učebnice str. 71/3 – najdi v textu článku synonyma k těmto výrazům 

                      71/4 – odpověz podle článku 

                    71/5 – Kdo řekl tyto věty ? 

 

Doplň „ say“  nebo „ tell“ : 

1. Did she ……. you about it ? 

2. Did he ………you the truth ? 

3. Yes, he always ………me the truth. 

4. He …………us a story about his wife. 

5. We want to ………you what she ……….yesterday  morning. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

Učebnice s. 70-71, přečtěte si příběh Saying ´No´ 

Vypracujte cvičení 1,2,3,4,5 

Nastudujte zelený rámeček Grammar: say/tell 

PS s. 56 cv. 2 

 


