Materiály k samostudiu
Pondělí 23. 3. 2020
Třída 9. A
MATEMATIKA
Rostoucí a klesající funkce – z rovnice
Str 125/ tabulka – nastuduj a opiš do sešitu
Str. 126/ 4abcdef
ČESKÝ JAZYK
prezentace Příslovečné určení 1: opsat slidy:4-9, pak vypracuj cvičení Příslovečné určení
(materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 9.ročník)

PŘÍRODOPIS
1) Zjisti a zapiš do sešitu, která krasová území byla u nás zařazena mezi chráněné krajinné
oblasti.
2) Přečti si text str.57 – 60: Činnost mořské vody, Činnost ledovců, Činnost větru včetně
okrajů. Udělej stručné výpisky do sešitu.
3) Nakresli jednoduchým způsobem obr.krápníků na okraji str.57 a popiš.

CIZÍ JAZYK
Němčina
p.uč. Tenglerová Pracovní sešit Wir neu 3 (mají žáci doma)

strana 73, cvičení 5, 6

p. uč. Novotná
1. Pracovní sešit WIR neu 3 str. 98/ 18, 19; 99/ 21, 22, 23
2. Google - Extra Deutsch 3 - eure Hausaufgabe ist immer gleich: Was isst passiert? 5 Sätze.
Schickt mir den Text!

p. uč Hellerová – opakování préterita od modálních sloves – stránka učebnice – 55 – cvičení
1
Ruština
Učebnice str. 68/22 – přečti si část a) potom vyber jeden z obrázků a odpověz na část b)
Zopakuj si min. časy sloves na str. 63 a tabulku na str. 62 a vypracuj podle nich cv. 17 na str.
41 v prac. sešitech
Francouzština
s. 82 v učebnici přečíst komix a vypracovat otázky na s. 83 cv 1, 2
slovní zásoba Monsieur Catastrophe (PS: U6/ P29)

ZEMĚPIS
uč.str.59
*Odlišný stupeň rozvoje států
*Modré motivační otázky
*Zopakujte si sektory národního hospodářství a zařazení oborů nár. hospodářství (primér...),
HDP (hrubý domácí i hrubý národní produkt)
*Prostudujte si diagram – obr.51 /str.59
Přečtěte si text, zapište shrnutí, naučte se s pomocí mapy samostatně prezentovat vyspělé a
méně rozvinuté země. Nezapomeňte zařadit ČR.

CHEMIE
Karboxylové kyseliny - výpisky str. 40 (vzorce, vznik, vlastnosti, užití)
- karboxyl; kyselina mravenčí, octová; aminokyseliny, k. aminooctová

