Materiály k samostudiu
Pondělí 30.3. 2020
Třída 9.C
PŘÍRODOPIS
Činnost mořské vody – učebnice str. 57 – přečíst + vypsat
do sešitu vypracuj úkoly 1., 2. str. 57 dole

ČESKÝ JAZYK
Vypravování
1. PS s. 58 – 59, cv. 1 a, b, c - Přečtěte si text, pokuste se vysvětlit pojmy z textu,
vypracujte osnovu (do sešitu na sloh, nezapomeňte nadpis, datum, zadání)
Správné odpovědi napíšu zítra.
2. Procvičuj ONLINE: www.skolasnadhledem.cz -> vyhledat „Vypravování“, vybrat
„Vypravování 9. ročník“ -> Spustit kvíz
VŠE FUNGUJE ZDARMA A BEZ JAKÉKOLIV REGISTRACE.

MATEMATIKA
Do školního sešitu:
Užití podobnosti
POZOR – moje učebnice strana 93 / c. 3, 4, 5

Pracovní sešit 3. Díl Matematické minimum strana 234
Oprava z minulého týdne:
Pracovní sešit 3. Díl Matematické minimum strana 230
A – 1 Po 8 hodině se na zastávce potkají ještě sedmkrát. - počítalo se přes n(8, 12)
A – 2 Prostřední kolečko se musí otočit 12x. - počítalo se přes n(6, 8, 9)
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A–7

4 cm = 5 km 5 km= 500 000cm

500 000cm : 4 = 125 000

Měřítko: 1 : 125 000

A–8

3 h = 180 min 20 % = 0,20

0, 20 . 180 = 36 min

Pracovní sešit 3. Díl Matematické minimum strana 231
A – 1 Délka výletu je 14 km a trvá 3,5 h.
A – 2 Společně svážou za 8 h 30 snopů.
A–3

6; 30; 15; 48; 6

A–4

x + 0,5x ; y- 20; ¼(x+y); 1,2. z; 0,4 . x

A–5

x ≠2

A–6

-

6 ; - 4; -7 ; -5; 13; - 10

Pracovní sešit 3. Díl Matematické minimum strana 232
A – 1 1 : 400 000 ; 1 : 20 000; 1: 300 000 ; 1 : 50 000 000
A – 2 1kg směsi bude stát 218 Kč.
A–4

380

A–5

Za 5 s ujede 75 m.

A–6

Vystoupá o 48m.

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Tenglerová )
Učebnice strana 36, cvičení 6
- Přečíst email, přeložit a napsat do sešitu - Napsat odpověď – do sešitu nebo na
email: tenglerova.perina@seznam.cz

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Novotná )
1. Učebnice str. 102/ 1.Přídavné jméno v přívlastku a. 1. PÁD ( NOMINATIV ) I.
neurčitý člen - zapište do školního sešitu
2. Učebnice str. 103/ nahoře Jednotné číslo, 1. Před přídavným jménem stojí ein/
mein/dein/ kein jen 1: PÁD
3. Učebnice 103-104/ d: Die Welt der Mode und die Realität text doplňte a pošlete
jako 3. domácí úkol VŠICHNI!!!

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Veselková )
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=7JW9RwPKni4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGB
gmJEeXfWa3wC&index=6
2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – po sloveso tun)
3. CVIČENÍ 11 (doplnit tabulku, nalepit nebo opsat do sešitu)

NĚMECKÝ JAZYK (p.uč. Hellerová )
modální slovesa v préteritu ve vedlejší větě s als – česky - když – tzn., udávají čas, kdy
se odehrál děj hlavní věty jednorázově – ne opakovaně!
Překlady: Když mně bylo 10 let, nemohl jsem doma zůstat sám. Když mně bylo 11 let,
nemohl jsem jít ven sám. Když jsem přijel do Německa v roce 2011, vystoupil jsem z
autobusu. Když mi dal kamarád loni knihu, přečetl jsem ji celou. Když mně bylo 6 let,
začal jsem chodit do školy.

RUSKÝ JAZYK
Что делать в плохую погоду?
Обычно такие мысли возникают, когда на улице дождь, холодно, завывает ветер, и нет
желания куда-либо идти. Конечно же, можно весь день проваляться в кровати, поспать
и не делать ничего. Но чаще хочется провести день интереснее, тем более если это
выходной.
завыва́ть – hvízdat
тем более - tím spíš
куда-либо – kamkoli

чаще - častěji

1. Здесь список того, чем можно заняться, когда на дворе плохая погода. Прочитайте этот
список и скажите, чем вы занимаетесь часто, редко или чем вы никогда не занимаетесь.
Затем выберите пять увлечений, которые вам нравятся больше всего.

чем заняться

я занимаюсь
часто

сходите на каток
сходите в кино
идите в гости к друзьям
проведите время в аквапарке
посмотрите фильм по
телевизору
почитайте интересную книгу
играйте в настольные игры:
карты, шашки, шахматы,
скраббл
сделайте уборку в доме
поиграйте в пазл
поиграйте на пианино
Порисуйте
поиграйте на компютере
уберите в шкафу
Поспите
поиграйте в куклы
поиграйте в игры на
планше́тникe
позвоните подруге/другу –
поболтайте с ней/ним

шашки – dáma
шахматы – šachy

редко

никогда

планше́тник - tablet
поболтать – pokecat
пазл – puzzle
увлече́ние – záliba

FRANCOUZSKÝ JAZYK
1) na Youtube shlédnout video Do French people shower? | Easy French 91
https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU
klišé, která se říkají o Francouzích, zkuste si zapsat pár těch nejčastějších, která najdete ve
videu, zkuste vymyslet 3 klišé která o Francouzích znáte vy a přidejte 3 klišé, která se říkají o
Češích

CHEMIE
Estery
výpisky str. 41 (co jsou, jak vznikají, co je esterifikace, vlastnosti, použití….)
příklady esterů používaných jako esence + zjisti další příklady

ZEMĚPIS
1. Zkontroluj si všechny předcházející úkoly z jednotlivých hodin a k odevzdání po návratu do
školy (možno i k přeposlání) je následující: a) žáci, kteří nebyli přítomni 9.3. mají mít
vybraná 3 závislá území ze str. 40 a nějaké informace k nim, b) dva úkoly z 16.3. (kam se
vlévá…. a nejmenší stát světa), c) z 19.3. doplň …. Všechny ostatní úlohy máš hotové u
jednotlivých hodin v sešitu.
2. Dnešní úkol je na odlehčení a s možností učivo opakovat.
Školní cvičení:
načrtni pět zvolených států z federace USA a vyhledej jejich hlavní města, vybírej šikovně
protože mnohé mají geometrické hranice,
pokus se vyhledat všechny sousední státy Ruska a USA (nebude to úplně jednoduché, čti
pozorně mapy),
učebnice str. 83 a) k obrázkům doplň názvy států b) zpracuj odpovědi na následující
otázky str. 83 č. 1.,6.,10.,16.,17.

