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ČESKÝ  JAZYK    viz. příloha 

  

MATEMATIKA   viz. příloha 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Paštová:       Slovíčka kapitoly 5D -  v prac. seš. na str 78 přepiš do slovníčku  a nauč se.  

Mrázová:           Učebnice str. 68 – přečti si článek L6 

                             Odpověz otázky cv. 1 

Řešení testu : 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6C, 7C 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=Iz7Bl4_sh8A&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&i

ndex=29 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum  – po sloveso verstehen) 

3. ONLINE TEST  

-test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019101001-der-wintertest-starter 

-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby během vyplňování testu 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 
 

RUSKÝ  JAZYK 

6.lekce – procvičování 

1. Práce s textem – učebnice str. 105/21a – přečtěte a ústně přeložte dopis Máši, 

zapište si do sešitu fráze: 

„Izviní/izvinitě  meňa“ - omluv/omluvte mě 

„Ja oběščaju“ - slibuji 

„Prošu těbja“ - prosím Tě 

https://www.youtube.com/watch?v=Iz7Bl4_sh8A&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=Iz7Bl4_sh8A&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=29
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019101001-der-wintertest-starter
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


„Ja chaču těbě objasníť...“ Chci Ti vysvětlit ...  

2. Procvičování vazby „daváj/davájtě“ - pracovní sešit str. 62/16 – doplňte věty (viz 

učebnice str. 102-103) 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Učebnice s. 9. vypracujte cv. 3, zkuste  vyhledat tyto fráze v příběhu a nebo na 

internetu, abyste odhalili jejich význam.  

Podle cv. 4 si zkuste připravit popis nějakého povolání (podle návodných otázek v 

učebnici) aniž byste řekli, co to je. Hádanky  si  povíme při další online lekci. 

 

DĚJEPIS      prezentace  Svět po druhé světové válce zapsat a naučit slidy 19 a 20, pak 

zhlédni Slavné dny https://www.slavne-dny.cz/episode/762998/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-

rijen   

(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: 

perina1139 složka 9. ročník) 

 

ZEMĚPIS 

Do sešitu pokračujte k zápisu z minulé hodiny: 

Evropská unie (EU) 

Je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě, má 
částečně pravomoci mezinárodní organizace, ale také jednotného státu. K 1. únoru 2020 
tvořilo EU 27 evropských států 

Evropská unie vznikla formálně dne 1. listopadu 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, 
známější jako Maastrichtská smlouva. Nahradila tak Evropské společenství a je jeho právní 
nástupkyní. Evropská integrace probíhá již od konce druhé světové války. Doposud se 
stupňovala a také počet členských a přidružených států se zvětšoval, avšak v roce 2016 bylo 
v britském referendu rozhodnuto o odchodu Spojeného království (tzv. Brexit) z Evropské 
unie. Spojené království opustilo Evropskou unii 31. ledna 2020 ve 24:00 SEČ.  

Evropská unie je založena na Smlouvě o Evropské unii a na Smlouvě o fungování Evropské 
unie, které uzavřely členské státy a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci  
za účelem dosažení společných cílů (podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel). Unie 
zejména poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních 
hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob. 

 Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy 

 Vytváří hospodářskou a měnovou Unii 

V roce 2012 získala Evropská unie Nobelovu cenu za mír.   
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