Materiály k samostudiu
Středa 17. 6. 2020
Třída 9. A
Zeměpis
Učebnice str.83
Otázky č. 9 – 15
*U ot.č.9 pracujte s atlasem – mapa Svět -Doprava, Evropa - Doprava silniční , D.vodní a letecká a
Střední Evropa – obecně zeměpisná mapa. Vyhledejte letecké uzly světového a kontinentálního
významu.
*Otázka č. 10 je problematická. Tady určitě převažuje osobní letecká doprava nad námořní dopravou.
Osobní námořní je především trajektová (po pobřeží a na kratší vzdálenosti – ne zaoceánská) a
rekreační (i luxusní zaoceánské parníky).
*Další otázky by vám neměly dělat žádný problém. Pokud si nejste jisti, vyhledejte si příslušnou
kapitolu. Nezapomeňte si vyhledat příklady států na mapách (v atlasu i v učebnici).
K otázce č. 15 (a zároveň k ot.č.23) se vztahuje následující krátké video
https://edu.ceskatelevize.cz/prirodni-katastrofy-zpusobene-pocasim-5e441a1df2ae77328d0a68be
Český jazyk
učebnice českého jazyka str. 80, vypracuj do sešitu cvičení 14 a 15.
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Chemie
Základy chemických výrob, chemický průmysl
file:///C:/Users/Dell/Downloads/VY_32_INOVACE_CH_DV_16.pdf
Příklady chemických výrob (co patří pod chemický průmysl) - vypsat
Základní fáze chemických výrob:
Úprava surovin – př.:
Chemické reakce – vznik produktů - optimální podmínky
Oddělení, čištění a úprava produktů – vypsat
Využití vedlejších produktů – př.:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/8038
Cizí jazyky
Francouzština
Dans vos livres sur la page n. 20 regardez la grille bleue - Imparfait
Nastudujte Imperfektum = Minulý čas jednoduchý, který se používá pro doprovodný děj
Použití imparfait: doprovodný děj- např. jaké bylo počasí, kdy se to stalo,
popis ( vzhledu, stavu, situace)
opakující se aktivity v minulosti, pravidelné aktivity
aktivity probíhající zároveň s tím o čem vyprávíme v passé
composé
Tvoření imparfait: Imparfait tvoříme ze základu tvaru 1. os. množného čísla, k tomuto základu
přidáme koncovku - V učebnici na s. 20 malá modrá tabulka vpravo dole

Koncovky:
Jednotné č. / Množné číslo
1. os. -ais 1.os. -ions
2. os. -ais 2.os. -iez
3.os. - ait
3.os. -aient
Zkusme vyčasovat sloveso regarder, od 1. os. mn.č. Nous parlons- odeberu koncovku -ons a přidávám
imperfektní koncovky.
Vyčasuj do sešitu a zkontroluj v učebnici na s. 97, kapitola 8
Jediná výjimka imperfekta je základ slovesa être- pro který používáme záklat "ét-" tedy časujeme
j´étais, tu étais, il était...
Vraťte se do učebnice na s. 20 a vyčasujte slovesa v tabulce, kdo chce, pošle na email
sulova.perina@seznam.cz ke kontrole

Ruština
Prostuduj tabulku na str. 102 a udělej výpisky
Prac. sešity str. 59/11, 60/12
Němčina
p.uč. Novotná

Komparativ - Superlativ:

https://www.liveworksheets.com/dg81786mg

p.uč. Hellerová
další díl zhlédnout extr@deutsch na youtube a vypsat si slovíčka, kterým nerozumíš
p.uč. Tenglerová
Práce s textem: učebnice strana 66, přečtěte text „30 Euro Belohnung!“ a správně odpovězte na
otázky pod textem.

