
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 21. 5. 2020 

Třída 9.C 

 

ZEMĚPIS 

1. Minulé otázky k promyšlení ohniska napětí např. (Evropa = migrace, Asie = náboženství,  

    Afrika = národnosti a kmeny) atd. 

2. Přiřadíme názvy k jednotlivým územím, odpovíme na otázku a vybereme z nabídky  

    samostatné (svrchované, suverénní) státy s jejich hlavními městy., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Zopakujeme si mezinárodní organizace z předcházejících hodin. 

4.  Vezmeme barevné tužky a spojíme co k sobě patří 

a. Švédsko   Madrid  stát s jednou z největších produkcí brambor na světě 

b. Ukrajina   Bukurešť stát, v němž proběhla tzv. oranžová revoluce 

c. Polsko   Řím  vyspělý stát západní Evropy, cesta tam vede přes La Manche 

d. Itálie   Stockholm stát, v němž najdeme oblasti Baskicka a Katalánska  



e. Španělsko  Londýn  stát ležící v severní Evropě se známým přístavem Malmö 

f. Velká Británie  Kyjev  stát jižní Evropy s historickými památkami (Florencie aj.)  

g. Rumunsko  Varšava  stát na východě Evropy, kde se rozprostírá oblast Valašska 

 

Intenzivní příprava na přijímací zkoušky je v plném nasazení, proto dnes žádné nové učební 

téma ze zeměpisu, pouze jednoduché opakování.  

 

MATEMATIKA   

Viz příloha 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Šulová) 

Online lekce přes zoom.us od 14:00 do 14:30 hodin 

Topic: English 9.C Peřina 

Time: May 21, 2020 02:00 PM Prague Bratislava 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/79426612464?pwd=YzRwT1I2VFZUbHcwWjk1bGoxeGozZz09 

Meeting ID: 794 2661 2464 

Password: 3iD4KP 

Passive voice - revision 

 

ANGLICKÝ  JAZYK ( p.uč. Mrázová) 

učebnice str. 69 

                            cv. 3 (hlavní věta je v přítomném čase) 

                            cv. 5 (hlavní věta je v minulém čase) 

 

 

 

 

 



ČESKÝ  JAZYK 

ŘEŠENÍ Z 19.5. 

1. 

Na záhonech kvetly červené, žluté a růžové Pk N růže. Vodní plochy umožňují levnou lodní 

Pk P dopravu. Moucha má hlavu s velkýma složenýma PkP očima. První nejlepší Pk P žák z na- 

ší třídy dostal pochvalu. V knihovně jsem si půjčil německé, anglické a ruské Pk N knihy. 

Počítače řeší složité početní Pk P operace. V zátokách různých světových Pk P moří žijí drobní 

živočichové. Mateřské mléko je  pro dítě nejvhodnější a nejzdravější  Pk N potravou. Náš       

národní jazyk Pk P je bohatý a mnohotvárný. Pk N 

2.  

Letadla, spojující i nejvzdálenější místa na světě, patří dnes k nejrychlejším dopravním prostředkům. 

(přívlastek volný)  

Děti pocházející z venkova jsou velmi často skromnější než děti z měst. (přívlastek těsný) 

Lidé věnující se alespoň dvakrát týdně sportu bývají méně často obézní. (přívlastek těsný) 

Jan Neruda, milující procházky po Malé Straně, napsal šest velmi známých básnických sbírek. 

(přívlastek volný) 

Brno, hojně navštěvované turisty, je největším městem Moravy. (přívlastek volný) 

Studenti bydlící nedaleko sídla vysoké školy velmi často nedostanou ubytování na kolejích. 

(přívlastek těsný) 

Velmi mnoho lidí trpících obezitou je se svou postavou spokojeno. (přívlastek těsný) 

Sportovci našeho klubu věnující se veslování odjedou na soustředění do Račic. (přívlastek těsný) 

Domečky z 18. století, často hodně zchátralé, se staly součástí místního skanzenu. (přívlastek volný)  

3. Doplňky:  

udýchán, zaťata, zmačkané, připraveno, starostou, směšným, náměstkem, automechanikem, jako 

nejvhodnější, otcem, mateřídouškou, zářící, za nevyléčitelnou 

 

 

 

 

 

 



Interpunkce – shrnutí nejdůležitějších pravidel 

- KDY PÍŠEME ČÁRKU VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ: 

Několikanásobný větný člen 

Členy několikanásobného větného členu oddělujeme čárkou  

(nejsou-li spojeny spojkami a, i, nebo, ani v poměru slučovacím):  

Maminka, tatínek, děti šli společně na procházku.  

 
Přívlastek postupně rozvíjející 

Několikanásobný přívlastek se odlišuje od přívlastku postupně rozvíjejícího, jeho členy čárkou neoddělujeme:  

Byl čerstvý jarní den. Dnes je docela obyčejné podzimní počasí.  

 

Přístavek:  

Přístavek se z obou stran odděluje čárkami. 

Božena Němcová, autorka Babičky, je naše nejznámější spisovatelka. 

 

Volně připojený doplněk tvořený přechodníkem:  

Děda se vracíval pozdě domů, maje na hlavě plátěný klobouk a v kapse ranní 

noviny.  

 

Oslovení:  

Nechoď dnes, dcero, na jezero.  

Františku, vyprávěj.  

 

Samostatný větný člen:  

Žlutá, zelená, červená, to jsou barvy jara.  

 

Citoslovce:  

Ách, to je smutné! Tů, zahoukalo auto. Brekeke, skřehotal vodník.  

(Citoslovce, které zastupuje ve větě slovesný přísudek, se čárkou neodděluje: 

Vlk vrrr na hyenu.)  

 

Vsuvka: (oddělujeme ji čárkou, pomlčkami nebo ji dáváme do závorky):  

Na den sv. Václava (28.září) ožívají čeští rytíři.  

Jednou, už se rozednívalo, jsme se nečekaně potkali.  

 

KDE PÍŠEME UVOZOVKY: 

 

Přímá řeč:  

Otec řekl: „Vrať se domů včas!“  

„Dnes, v devět hodin,“ podotkl známý, „rozhodneme.“  

Znaménko za větou je součástí věty, proto se uvozovky píší až za znaménkem za 

větou.  



Interpunkce - procvičení 

1. Doplň vynechaná interpunkční znaménka.  

 

Moli či mšice řadíme do skupiny škůdců. Do Československa přešly oslavy Dne 

matek kolem roku 1918. Ideu šířily Československá ochrana matek a dětí 

Červený kříž Sokol Orel a katolické spolky. Otylí trpí kloubními chorobami 

vysokým tlakem a poruchami činnosti srdce. Člověk má jíst pravidelně v klidu a 

úměrně k svým pohybovým aktivitám. Stále platí Jez do polosyta, pij do 

polopita. Mohou se pyšnit výrazně lesklým hladkým nerozčepýřeným peřím. 

Rychlík z Brna přijede na třetí nástupiště oznámil nádražní rozhlas.  

 

2. Převeď na přímou řeč.  

 

Otec říkal, že zítra nemůže přijít na třídní schůzky, protože jede na služební 

cestu.  

Maminka podotkla, že někdo musí být doma, když má přijít instalatér.  

Povzdechl jsem si, že mám těžký život.  

Ale domů přijdu včas.  

 

3. Urči, o jaký jev a větný celek se jedná. Doplň interpunkci.  

 

Petr se dobře učí  

Hned slez dolů  

Pejsek kočička myš bába děda tahali řepu  

Kéž bych měla Arabelin prsten  

Děvčata dožeňte chlapce  

Barvy naší vlajky jsou modrá červená a bílá  

Bum už je na zemi  

Honza hop z pece dolů  

Karel IV. známý český vladař žil ve 14. století  

 

4. Oprav chyby v textu.  

 

Petr je o hlavu větší, než já. Tati znáš přece lidi. Drazí, přátelé to snad nemyslíte 

vážně. Anna její mladší sestra je dobrá kamarádka. Synku drahý toto všechno 

bude jednou tvoje. Měsíc svítící mi do okna mě nevzbudil. Hovoří rusky 

německy a anglicky.  



 

 

 


