
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek  26. 3. 2020 

Třída 9. A 

Český jazyk: 

Učebnice str. 109, do sešitu opiš rámeček Subjektivně zabarvený popis, pak si na internetu 

vyhledej co je to tzv. básnické přirovnání,  co je to epiteton, co je to metafora, co je to 

personifikace a na základě zjištěných informací vypracuj do sešitu cv.1 na str. 109-110  

Děkuji  všem za poslané životopisy, nedodalo 5 lidí, takže tihle bohužel… 

Matematika: 

Lineární funkce – uč. str.126-127 -nastuduj po příklad 3 

- opiš str. 127 - modré rámečky a příklady mezi nimi 

- str. 127/3 vypracuj do sešitu 

- od 14,00 -14, 45 na čt 1 příprava na zkoušky, pořad Škola doma 

Přírodopis: 

1) Zopakuj si typy hornin podle vzniku: vyvřelé, usazené, přeměněné.  V sešitě máš 

následující tabulky. Pokud se ještě v tomto školním roce sejdeme, budu zkoušet 

horniny (samozřejmě ne hned první hodinu), které jste si měli možnost 

vyfotografovat – jsou to červeně zapsané horniny. Je třeba horninu určit a zařadit do 

správné skupiny podle vzniku. 

2) Vyvřelé horniny 

Magma hlubinné výlevné 

žulové žula ryolit 

čedičové gabro čedič 

přechodné  znělec 

andezit 

3) Usazené horniny 

Úlomkovité Organogenní Chemogenní 



Vznik hromaděním úlomků Z pozůstatků organismů krystalizací 

Nezpevněné >> zpevněné    

Štěrk        >>   slepence Vápence Travertin 

Písky      >>     pískovce Uhlí hnědé, černé, antracit Buližník 

Jíly >> jílovce, jílové břidlice Zemní plyn, ropa, asfalt vápence 

Úlomky vápence >> >> >> >> 

vápence 

  

Spraše  

Hlíny  

  

4) Přeměněné horniny 

Výchozí hornina Směr  růstu intenzity přeměny 

(hlavně růst teploty) 

Jílová břidlice (usazená) Fylit  -  svor  -  rula 

Vápenec (usazená) Krystalický vápenec (mramor) 

Žula, ryolit (vyvřelé) rula 

Gabro, čedič (vyvřelé) Zelená břidlice  -  amfibolit 

 

5) Do sešitu vypracuj otázky 1 – 8 na str.60. 

Angličtina: 

p.uč. Jurečková:  

Prac. Sešit str. 39/5 

Uč. Str. 55/1-3 – Formální dopis má v angličtině jasnou formu, je třeba ji dobře znát, abyste se, pokud budete 

psát nějakou žádost anglické firmě, neztrapnili dříve, než je oslníte in natura 😊. Proto je třeba vypracovat 

velmi důkladně. 

 



p. uč. Paštová:  

uč. str 55 cv 1 - opiš do sešitu - nadpis: A formal letter, označ tužkou kdo je sender 
/odesílatel/ a kdo je receiver /příjemce/ 

Fyzika: 

Účinky sil: str.185/ otázky a úkoly 1,2,4,6,7 a str. 186/10 – ústně 

str. 186/11 - vypracovat do sešitu 

 

 

 

 


