Materiály k samostudiu
Středa 15. 4. 2020
Třída 9. A

Zeměpis
Učebnice str.62
Nové státy na mapě světa
*Modré motivační otázky
č. 1: v tabulce na vedlejší stránce máte státy, všechny si je vyhledejte na mapě. Který evropský stát
tam chybí? (vznikl jinak)
č. 2: znáte z prezentací a z předminulé kapitoly. Ve kterém městě je sídlo SNS?
č. 3: doufám, že nikdo nezaváhal. Jeden ze současných symbolů naší státnosti slavil 30.3. kulaté (100.)
narozeniny. Zaznamenali jste to?
*Přečtěte si text, pracujte s mapou.
*Ukažte si státy vzniklé rozpadem nové Jugoslávie v r. 2006.
*Jaký je aktuální název bývalé Makedonie? Do kterého mezinárodního společenství byla letos přijata?
*Do výpisku už si zaznamenejte aktuální změny názvu a členství bývalé Makedonie.
*Jak se změnila poloha Etiopie po oddělení Eritrey?
*Vznik České republiky si proberete příští hodinu

Český jazyk
Zopakujte si přívlastek shodný a neshodný na těchto testech:
https://www.mojecestina.cz/article/2012030703-najdete-ve-vete-privlastek-3
https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-privlastek-shodny-a-neshodny-12/
https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-privlastek-shodny-a-neshodny-2-15/

Chemie
Mýdla - zápis
= soli karboxylových kyselin
- vaření mýdla - z živočišného loje, vysolování mýdla

tuk + hydroxid sodný (draselný) → glycerol + mýdlo
- tradiční čisticí a prací prostředky
- menší účinnost než saponáty, ale šetrnější k pokožce i ŽP
- snižují povrchové napětí vody, usnadňují smáčení povrchu nečistoty a tím její uvolnění
- vyrobené surové mýdlo se barví a parfemuje, tvaruje a balí
- pročíst a vypsat výhody a nevýhody mýdel
http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/chemie/ch_047_derivtyuhlovodk_mdla.pdf
-dále pročíst bez povinného zápisu
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/10630

Cizí jazyky
Francouzština
1) Zkontroluj si úkoly ze s. 81 v učebnici:
Ex. 2: Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent.
Ex.3: 1 Il faut trouver... 2 On doit faire , 3 Paul, jette les cartons et viens m´aider. 4 Vous devez
trouver.. 5 Il ne faut pas arriver..
6 Nous devons protéger... 7 Il faut/On doit tout recommencer. 8 Tu ne dois pas jeter.. 9 Chacun doit
protéger...
Ex. 4: 1 je n´ai pas assez d´argent.. 2 j´ai trop de devoirs.. 3 je pense qu´il y a trop de place.... 4 je
pense qu´il y a trop de violence... 5 mais il n´y a pas assez d´instalations.. 6 il y a trop de voitures.
Ex. 5: 1 Non, c´est très triste. 2Non, c´est très propre. 3 Non, c´est très vieux. 4 Non, c´est très laid.
5 Non, c´est très moderne/ neuf.
Ex. 6: 1 ça a quelle forme? C´est en quelle matière? C´est de quelle couleur?
Ex. 7: 1 en autobus, 2 à vélo, 3 à/ en moto, 4 en avion, 5 à pied, 6 en bateau, 7 en voiture.
2) Určitě jste si všimli, že jsme dokončili učebnici. Kdybychom byli ve škole, dostali byste 3. díl
učebnice Extra, ale nyní budeme pracovat na pracovních listech. V příloze máte kopii, kterou budete
využívat v následujících dnech. Prosím pokud máte možnost kopie si vytiskněte, pokud ne, pište si
výsledky do sešitu. Dnes udělejte na s. 150 (Unité 6. Révisions) cv. 1, 2, 3
cv. 1- Poskládejte slovíčka tak, abyste složili větu.
cv. 2-Nehodící se škrtněte.
cv. 3- Zakroužkuj slovíčko, které do věty patří
3) Dámy Halíková, Kalabisová, Kostelníková, Koutová, Mašková, Slavíková, Šnoblová, Švorcová mi
pošlou úkoly, které měly odevzdávat 1. a 8. 4.!
Ruština
https://www.liveworksheets.com/ek62558xf
Přečtěte si krátký text v prvním cvičení a zaklikejte správné odpovědi (ta další nedělejte, museli byste
psát azbukou na počítači). Pro dnešek vše.
Němčina
p.uč. Novotná:
1. YouTube: Super Easy German (89) - NACH vs. ZU vs. IN
2. Im Lehrbuch: S 82/19 - Schreib die Adjektive in eine Tabelle in deinem Heft.

p.uč Hellerová:
učebnice 34/4a – čtení (lesen) – zda výroky souhlasí (Richtig)/nebo nesouhlasí (Falsch)
Klíč k řešení cvičení: učebnice: 32/3a
1C
2C
3A

p.uč Tenglerová:
1. V učebnici na straně 50 si přečtěte cvičení 11 – Dopis Petra Renatě
2. Pokračujte na cvičení 12 - napiš do sešitu odpovědi na otázky, které se vztahují k obsahu dopisu.

