Materiály k samostudiu
Čtvrtek 16. 4. 2020
Třída 9.B

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)
I.
Kontrola cvičení ze dne 14. 4.
1. PS 46/3 a) b)
a) Pan Bílý bílí dům, aby byl bílý. Po bitvě lidé vybíhali z příbytků. Bydlím ve starobylém domě
v Přibyslavi. Pobývali jsme … V rybníku bývalo bláto, ale i hodně rybiček.
b) Libuše spolykala veliký talíř plný buchet. Lidka vzlyká, … klidně. To je neslýchaná věc.
Neplýtvej jídlem! Plynárny instalovaly nový plynoměr. U stolu polykej neslyšně. Nalíčil past
na myši. Knížka se mi moc líbila.
2. uč. 68/7
Doplňkové věty jsou:
Najednou …, jak stojí pod oknem. Zastihla otce, jak sedí s hlavou v dlaních. Slyšel Adama,
jak hraje na flétnu.
69/10 a) b)
a) Viděl Petra, jak odchází z místnosti.
b) Pozoroval jsem, jak včela sála nektar z jetele.

70/1 a) b)
a) Tajenka = PAPRIKU

×

b) …, že plameňáci jsou pověstní růžovým peřím, ale (že) o tento svůj parádní šat
stup.

+

musí pečovat; … růžovou, ba až červenou barvu; … rostlinkám a ráčkům;
II. Nové zadání
Mluvnice - větné členy - 01 (1. pokus) – přihlas se pomocí hesel (poslala ti je pí uč. třídní) na internetu
na stránku www.sciodat.cz a vypracuj. V pátek 17. 4. dopoledne budu kontrolovat.

ZEMĚPIS
1. Zkontrolujeme odpovědi z minulé hodiny:
 učebnice str. 43 ot.3. (modrá), slovanské, ruština, slovenština… str. 47 ot.3. (modrá), převážně pohoří
str. 49 ot.3. ???, 4. (modrá) Španělsko
 učebnice str. 49 – obr. 43 vytvoř výběr 10 federací ze světa a doplň k nim hlavní města, ve kterých
většinou sídlí vláda celé federace ?????
 doplň a vyber: kdo stojí v čele Lucemburska, Lichtenštejnska, Sýrie, Mexika, Španělska, Portugalska (král,
prezident, kníže, velkovévoda, hejtman) velkovévoda, kníže, prezident, prezident král, prezident
 měřítko mapy 1: 350 000 znamená že 1cm na mapě je ve skutečnosti 3,5 km
 severní polární kruh neprochází (vyber správnou odpověď) - Švédskem, Norskem, Dánskem, Finskem,
Ruskem Dánskem

2. Připomínám: úlohy ze 16.3. a 19.3. máme připravené na papírech k odevzdání (kdo
odeslal, má již hodnoceno). Z hodiny 26.3. se ptám např. na: Haag, croissant, Ikea,
Balaton, poldry, A. Nobel, V. Hugo, R. Amundsen……

!!!! úkol. 3. a 4. zpracujeme dnes na papíry k odevzdání nebo přeposlání !!!!
3. V kterém státě světa se nachází města (jejich 16 – dnes je právě 16.4):
Strasbourg, Perth, Nitra, Varna, Abuja, Králíky, Vladivostok, Bangkok,
Baku, Seatle, Belém, Acapulco, Durban, Sapporo, Wuhan, Oulu
4.

A ke každému státu doplň hlavní město a jeden jeho sousední stát.

5. Svět si můžeme procvičit i jinak:
https://online.seterra.com/cs/vgp/3069
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/1360

PŘÍRODOPIS
ŘEŠENÍ – otázky – DRUHOHORY (pondělí 6. 4.)
1. křída
2. Česká křídová pánev, barva – zelená
3. Chrám svaté Barbory, Kutná Hora

TŘETIHORY – uč. str. 72
1) Nastudovat text (umět vyjmenovat útvary třetihor) + výpisky do sešitu.
2) Na základě videa písemně odpovědět na otázky do sešitu.
https://www.youtube.com/watch?v=pHMG03WCBO8
1. Vyjmenujte 3 státy, na jejichž území se rozkládá Vídeňská pánev.
2. Vyjmenujte sedimenty, které se v této pánvi nacházejí.
3. Uveďte geologické označení pro přepálené jílovce.

FYZIKA
Odraz světla
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/319-lzicka-svetla/video/

Lom světla (Co nás čeká dále – nové učivo 9. roč. - ukázka)
https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY

MATEMATIKA
Opakování na zkoušky: lineární rovnice, nerovnice
1) uč. str. 224/10 d) e) f)
2) uč. str.223/3 d) e) f)
(výsledek v učebnici)

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová)
řešení překladu:
1. German is spoken here.
2. Football is played all over the world.
3. America was discovered by Columbus.
4. Last year the mountains were covered with snow.
5. The thief was caught and arrested.
6. Her first child will be born in one month.
7. His first novel will be published next year.
8. This novel has been translated into 20 languages.
9. My purse has been stolen.
10. The car hasn´t been paid for yet.
Učebnice str. 60/2 – spoj slova s písmeny u obrázků
Str. 61/5a spoj části vět A a B
Str. 61/7 odpověz na 3 otázky podle přiloženého jízdního řádu

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová)
Úkoly, které jste měli k 7.4. odevzdat elektronicky na sulova.perina@seznam.cz všichni odevzdají!
Zkontroluj si cvičení v učebnici s. 48
ex 1a: up, 3 away, 4 off, 5 down, 6 back
ex. 2: 1 Could you switch the TV on? 2 Please pick your litter up.. 3 Don´t throw these magazines
away.. 4 Please take your shoes off... 5 Can you turn the volume down... 6 Is it OK if I give the DVD
back...
Zkontroluj si cv. v učebnici na s. 52:
ex. 1: shopping, part-time jobs, saving money, pocket money, housework.
ex. 2: 1T, 2DS, 3 F, 4DS, 5F, 6 T, 7F, 8DS, 9DS

1) v pracovním sešitě na s. 71 nastuduj tabulku 5.1-5.4 jedná se o tvoření trpného rodu v
přítomném čase
např. Stavím dům.- I build a house. tuto větu, která je v činném rodě převedu do trpného rodu s
využitím slovesa "být" a příčestím trpným (3. sloupek nep. sloves), jak v českém, tak v anglickém

jazyce. Dům je stavěn. The house is built. nebo My mum cooks the dinner every day. Mamka
každý den vaří večeři. ---The dinner is cooked by my mum every day. Večeře je vařena mamkou
každý den.
Napiš si zápis, jak trpný rod tvořit podle tabulek v PS.
2)v učebnici udělej cv. 5 na str. 57
3) pusť si video Easter https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s

