Materiály k samostudiu

Pondělí 15.6. 2020
Třída 9. A

MATEMATIKA
Opakování – soustavy lineárních rovnic
Uč. str. 226/21 d) e) f) g)
ČESKÝ JAZYK
Práce s učebnicí českého jazyka str. 82/ cv.15,16 vypracuj do sešitu
PŘÍRODOPIS
Téma: Minerály a horniny – opakování
Co si pamatuješ o minerálech? Ověř si: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2044
Co si pamatuješ o horninách? Ověř si: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2051
CIZÍ JAZYK
Němčina
p.uč. Tenglerová
Easy German 336 What´s your dream holiday? https://www.youtube.com/watch?v=ffQ0THOm6ek
Hört gut zu und beantwortet die Fragen:
tenglerova.perina@seznam.cz
1. Wie war das Wetter in Berlin?
2. Wohin würdest du am liebsten fahren?/ Kam bys jel(a) z těch možností ty?
3. Wer fährt jedes Jahr nach Italien? Die elegante Frau mit dem grünen Hut oder die zwei jungen
Männer mit dem hellbraunen Hund

p. uč. Novotná
Präteritum
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4terit
um/Prateritum_fv605621au

p. uč Hellerová

Ruština
Přečti si text v učebnici na str. 92, prostuduj cv. 3a) vypracuj 3b) na str. 94
Francouzština
Dans vos livres sur la page n. 13 faites l´excercise 4a,b,c- Pozor zopakujte si, jak tvoříme zápor v passé
composé
Na s. 100-102 v učebnici jsou vyčasovaná nepravidelná slovesa + vzory I. a II. slovesné třídy, sledujte
poslední sloupec a zopakujte si tvary těchto sloves v passé composé u sloves, která známe.

ZEMĚPIS
Otázka č.6/str.83
*Dnes budete pokračovat v opakování učiva z letošního roku – pracujte s učebnicí a atlasem.
Přírodní podmínky a odpovědi na otázky č.6,7 najdete v kapitole Zemědělství ( uč.str.14).

Prohlédněte si i okrajové lišty, obrázky, mapku na str.15. Uvědomte si, jak se dělí zemědělská půda. V
Atlasu světa pracujte s mapami na str.36 – 37.
*Prohlédněte si krátké video – vznik a smysl půdy. https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-a-smysl-pudy5e44191a17fa7870610ed364
*Jak rostou tropické rostliny na plantážích tropických krajů – prohlédněte si je.
https://www.email.cz/weboffice/_S3MGPPg_xMGlTjxv9UtPV1Z9lrQkhrP1hs6CAkSzexRIv0ZN2rFa_XI_5KB1IuePOAX7mg/Nature.
pps
Učebnice str. 20 – 23
*ot.č.8 /str.83
*Základem průmyslové výroby je těžební průmysl.
*Zopakujte si ho podle učebnice (probírali jste to i na 1.stupni školy).
*Na těžbu rud navazuje hutní průmysl.
*Podle diagramu uč.str. 23 určete propojenost průmyslových odvětví a oborů.
*Podívejte se na krátké video z hutnického provozu v Třinci https://edu.ceskatelevize.cz/vyrobazeleza-ve-vysoke-peci-5e4424eb2773dc4ee4139f60
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