Materiály k samostudiu
Pondělí 4. 5. 2020
Třída 9. B

FYZIKA
Optické vlastnosti oka
uč. str. 115 – 116 přečíst a zapsat do sešitu tlustě vytištěné pojmy v celých větách a nakreslit
obrázky s použitím pravítka a kružítka

CHEMIE
OPAKOVÁNÍ – LIPIDY
Prosím žáky, aby mi zaslali vyluštěnou křížovku na můj e-mail, stačí k číslu otázky doplnit
správnou odpověď. (malisova.perina@seznam.cz)
1. Vyluštěte křížovku:
1. Tuky jsou … zdroje energie.
2. Součástí živočišných tuků jsou … mastné kyseliny.
3. Ve velké míře je škodlivý pro náš organismus.
4. Rostlinné tuky obsahují … mastné kyseliny.
5. ….. + MK → tuk
6. Sádlo, máslo jsou tuky …
V tucích se rozpouští A, ..7…, E, K, jsou to …8…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tajenka: ……………………………………………. jsou rychlým zdrojem energie.

2. Podívejte se na video – LIPIDY a pokuste se doplnit do textu chybějící pojmy.
www.youtube.com/watch?v=9SKspXSzg8Q

V přijímání tuků bychom měli dát přednost spíše tukům …………………………..………. než
………………………………, protože obsahují méně cholesterolu. Velký příjem živočišných tuků může
způsobovat

………………………………………………..…

………………………………………..

Potraviny,

ve kterých nalezneme živočišné tuky jsou například ……….………………, …………..…………… Rybí tuk
se podobá svým složením spíše ………………………………………. olejům, proto bychom jej měli
konzumovat ………………………………… Nejlepší složení z rostlinných olejů má olej ……………………
……………..………………………, …………………………………. Z denního energetického příjmu by tuky
měly tvořit max. ………. %. Pozor si musíme dávat i na …………………………………….. tuky, které jsou
obsaženy například v chipsech, čokoládě.

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová)
PS str. 50 – britská a americká angličtina
cv. 1 – doplň, které věty říká Angličan a které Američan
cv.2 - do správných sloupců doplň slova britská a americká
Nauč se slovíčka L6 C,D

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová)
Podívej se v pracovním sešitě na s. 72 na kapitolu 5.17 Passive voice modals- a gramatiku
nastuduj
Pracovní sešit s. 47 cv. 4, 5, 6

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – procvičování slovní zásoby, časování sloves

1. Opakování slovní zásoby – 6.lekce
2. Časování slovesa „věstí“ - učebnice str. 95 – žlutá tabulka
Sloveso má dva významy: „věstí“ - vést / „věstí sebjá“ - chovat se
3. Rozhovor v restauraci – učebnice str. 95/5a – doplňte tvary slovesa „věsti“
4. Pracovní sešit str. 56-57/4a,b – doplňovací cvičení

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná)
1. YouTube - Super Easy German 63 - COMPARATIVE and SUPERLATIVE / Hört gut zu und
wiederholt!
https://www.youtube.com/watch?v=8QTb4is_fKw
2. Im Lehrbuch S. 88/ 10 - Gehst du mit der Mode? / Lest die Texte.
S. 89/ 10a - Wer ist für die Mode? / Kdo je pro? Koho móda baví?
Wer ist gegen die Mode? / Koho je proti?
- do školního sešitu zapište jména do 2 sloupečků
S. 89/10b - Wer sagt was? - Was sagen Claudia, Anja, Oliver und Erika?
- do školního sešitu zapište např.: 1. - Anja, Erika
Úkoly pošlete ke kontrole na: m.novotna.perina@seznam.cz

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová)
1. Schreib in dein Deutschheft:
- Datum
- Lektion 2 –
1. Část 4.: Vedlejší věta s als (Nebensatz mit als)
- učebnice strana 73
- Přečtěte si, přeložte a napište příklady vedlejších vět do sešitu:
(Als Rotkäppchen im Wald war, traf es den Wolf – Když byla Karkulka v lese, potkala vlka.)
2. Vypracujte pracovní list:

(dass = že, ob = zda)

https://www.liveworksheets.com/km258378ia

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Kopie s.177- Unité 6- Évaluation cv. 9- Udělejte věty a nahraďte zvýrazněné slovíčko opakem
Zkontrolujte, že máte doplněná všechna cvičení, která jste v kopiích měli za úkol, případně
dokončete, kopie nafoťte a pošlete emailem na sulova.perina@seznam.cz

ZEMĚPIS
Děkuji všem, kteří mají zadané úkoly splněné - na papírech byly celkem tři (16.3.,19.3.,16.4.)
1. Nové učivo - Mezinárodní organizace – zatím pouze OSN (uč. str. 56, ale to dnes nestačí)

Organizace spojených národů (OSN) (zpracujeme do sešitu stanovenou osnovu)

 anglický název
 logo nebo vlajka
 cíl
 rok a místo založení
 sídlo
 počet členů a ČR od kdy
 hlavní jednací orgány
 mnoho přidružených organizací OSN zjistíme např.: UNICEF, UNESCO, WHO
2. Dnes se vrátíme po dlouhé době k „písmenům“ na procvičení, skončili jsme I, J, K, L a
pokračujeme M, N, O.

PŘÍRODOPIS
ČESKÝ MASIV
- Prostudovat text v učebnici na str. 76 – 77 včetně odstavce, který začíná „ V permu…“,
poslední odstavec“ V první polovině druhohor…“ už ne.
- Zapsat výpisky do sešitu.

