
 

 

Materiály k samostudiu 

Úterý  9.6. 2020 

Třída 9.D 

 

ČESKÝ JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)  

I. kontrola zadání ze dne 5. 5.  

 

 

  



 

II. Nové zadání 

1. Zapiš do sešitu literatury 

Josef Škvorecký (1924 – 2012) je český prozaik, překladatel a nakladatel. Od roku 

1969 žil v USA a v Kanadě (zde roku 1971 založil spolu se svou manželkou Zdenou 

Salivarovou nakladatelství Sixty-Eight Publishers). V roce 1990 opět začal publikovat 

i v České republice. Z jeho próz jsou populární např. romány Zbabělci, Tankový 

prapor, Příběh inženýra lidských duší nebo soubor povídek Prima sezóna. Jejich 



hrdinou je Danny Smiřický, postava s autobiografickými prvky, zachycený v průběhu 

svého života od raného mládí až po odchod do emigrace. 

2. PL – vytiskni, vyplň a nalep do sešitu literatury. 

 



3. Zapiš do sešitu 

 

Vladimír Páral (1932) – píše prózy z prostředí průmyslové chemičky v severních 

Čechách → Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice, Katapult, Milenci a vrazi, 

Profesionální žena, Mladý muž a bílá velryba, dále sci-fi (např. Válka 

s mnohozvířetem) a prózy s erotickou tématikou (Playgirls). 

4. PL – vytiskni, vyplň a nalep do sešitu literatury. 



 

 

 



MATEMATIKA         

  Objem a povrch jehlanu(vzorce v učebnici str. 155 - 157 - nebo v tabulkách) PS str. 

177 A - 1, A - 2 . 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Mrázová:   učebnice str. 71 cv. 5 – urči, kdo řekl tyto věty v úvodním článku 

Say – tell 

Tell me, him her (osoba) 

Say it ! (věc) 

PS str. 56/2 doplň say, tell 

Doplň „say“ nebo „tell“ 

1. He …… „Hello.“ 

2. She ……. that she was tired. 

3. ………..me how much it costs.  

4.  What did you …………? 

5. Come here! I want to ……..you something. 

Paštová:       Začínáme novou kapitolu 6A, do slovníčku si zapiš nová slovíčka této 

kapitoly z pracovního sešitu na str. 78. Přečti si text v učebnici na str. 68 a odpověz 

na otázky ve cv. 1b.  

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8fT8vaUAxWc&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=36 

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

sloves) 

3. UČEBNICE S. 85 CVIČ. 3 (opsat si do školního sešitu slovíčka a přeložit je)  

-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby  

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

RUSKÝ  JAZYK 

7.lekce  - Lekce na přání 

Журнальчик  Семёрка – časopis „Sedmička“ 

      1.  Učebnice str. 108: 

          „Шутка про лифт“ – vtip o výtahu – čtení a ústní překlad 

https://www.youtube.com/watch?v=8fT8vaUAxWc&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=8fT8vaUAxWc&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=36
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


2.  Učebnice str. 108 – hádanka „Selský rozum – úspěch zaručen“ 

3.  Pracovní sešit str. 65 -  doplňte chybějící výrazy do anekdot. Ke každé číslici v 

závorce najdete několik výrazů  pod textem - vyberte z nich ten správný výraz a 

dopište do věty. 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dans vos livres sur la page n. 11, faites l´excercise n. 3. Observe le tableau. Odpovědi ve větách 

zaznamenejte do školního sešitu.  

Nastudujte 2. žlutou tabulku na s. 11- data a letopočty v minulosti 

Zopakujte si také 3. žlutou tabulku a využití passé récent- nedávné minulosti, tvořené vazbou venir 

de+ infinitif , vypracujte cv. 5, podle obrázků zkuste napsat věty, vždy se něco stalo dříve (passé 

composé) a něco před chviličkou (passé récent).  
 

PŘÍRODOPIS 

PODMÍNKY ŽIVOTA 

a) ABIOTICKÉ PODMÍNKY 

- Vzduch 

- Voda 

- Minerální látky 

 - prostudovat text v učebnici včetně zelené lišty na str. 85 – 90 

 - stručné výpisky do sešitu 

 

CHEMIE 

CHEMIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA PŘÍRODY 

- pročíst text v učebnici na str. 58 

- nakreslit + popsat obr. 133 Vznik škodlivých emisí a imisí v ovzduší 

 

 

 


