
 

Materiály k samostudiu 

Úterý  2.6. 2020 

Třída 9.D 

 

ČESKÝ  JAZYK     

  

1. uč. str. 75 – přečíst a zapsat do SŠ poučení 

2. uč. str. 76/cv. 2, 3, 4, 5 a) b) do SŠ 

 

MATEMATIKA     viz. příloha 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Mrázová:   PS str. 55 cv. 4 – nepřímou řeč přepiš do přímé 

                    Učebnice str. 70- přečti si článek a odpověz otázky cv. 1 

Test pro určení pokročilosti:  (pokud bez zaváhání označíš správně těchto 7 úkolů – máš úroveň A1 – 

což je začátečník – výsledky budou příště) 

1. ………. Spanish? 

a) Do you speaking                                              

b) Does you speak 

c) Dou you speak 

d) Are you speak 

2. I …………..books. 

a) Reads 

b) Read 

c) Reaking 

d) Reat 

3. The children have ………… apples. 

a) To 

b) Too 

c) Twa 

d) Two 

4.  I am writing to …… 

a) Hers 

b) She 

c) Her 

d) Where 



5. Kate is …………..now. 

a) Her 

b) Here 

c) Heer 

d) Her 

6. Peter ………….me. 

a) Isn´t   liking 

b) Don´t like 

c) Doesn´t likes 

d) Doesn´t like 

7. People ……… happier  these days. 

a) Are 

b) Is 

c) Does 

d) will 

Paštová:  V učebnici na str 65 si přečti text "Environmental studies". Sovíčka, která 

neznáš napiš do slovníčku a překlad vyhledej ve slovníku.     Odpověz true or false 

ve cv 1.  

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

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

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

&index=33 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum  – opakovat celý seznam 

sloves) 

3. UČEBNICE S. 84 CVIČ. 1 (opsat si do školního sešitu slovíčka – oblečení a přeložit je)  

-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby  

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

 

RUSKÝ  JAZYK 

6.lekce – práce s textem – pokračování 

Učebnice – str. 106 článek  „Cтрахагент“ (pojišťovací agent)  –  přečtěte si 2.polovinu 

textu od věty: „Игорь побежал на кухню“ do konce a přeložte ústně do češtiny.  

Slovíčka k článku: 

раковина – dřez (v kuchyni) 

квартирная кража - krádež bytu 

кепка – čepice (kšiltovka) 

несчастный случай – nehoda 

https://www.youtube.com/watch?v=URRzofTEqME&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=URRzofTEqME&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=33
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


ужас – hrůza 

ужасный – hrozný 

люстра рухнула – lustr se utrhnul 

уговорить -přesvědčit (někoho o něčem) 

Procvičujte čtení textu nahlas se správným přízvukem. 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dans ton livre, fais l´ excercise 1 a, c sur la page n. 10- Qu´ont- ils fait?  

Nastudujte 1. žlutou tabulku na s. 11- Le passé composé zvratných sloves a zkuste 

si sloveso s´amuser vyčasovat v minulosti v záporu do sešitu.  
 

 

PŘÍRODOPIS 

GEOLOGICKÉ DĚJE – OPAKOVÁNÍ 

Činnost ledovce 1 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2065 

Činnost ledovce 2 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2066 

Půda   https://www.skolasnadhledem.cz/game/2068 

 

CHEMIE 

CHEMIE A BIOTECHNOLOGIE 

- nastudovat text v uč. na str. 54 + stručné výpisky do sešitu 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2065
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2066
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2068

