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Zeměpis   

Přírodní krajina 

učebnice str. 68 

*Modré motivační otázky 

č. 1 – uvědomte si, že v druhohorách bylo v našem okolí „křídové moře“. Jaké usazené horniny znáte? 

č.2 – Kromě názvu potoka (kolem krematoria …) a řeky v Praze také určete, jestli je to pravý/levý přítok (čeho?) 
a ke kterému úmoří patří. 

č.3 – vyjmenujte si jehličnaté i listnaté stromy 

*Dobře a pečlivě si přečtěte text. Je v něm učivo – opakování ze 6.tř.rozšířené o nové pojmy. 

*Prohlédněte si prezentaci. V ní jsou některé pojmy žlutou barvou – po rozkliknutí se zobrazí obrázky 
souvisejícími s pojmy. Pozor! Některé již nemají funkční odkaz. 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/27833 

Na konci máte stručný zápis, doplňte si ho o biotické pochody (z učebnice) 

Otázky a úkoly str.70 – odpovězte si ústně 

 

Český jazyk  

Zápis Vedlejší věta přívlastková, zápis do sešitu slide 2-3, cvičení ze slidu 4 do sešitu. Kdo bude mít zájem o 
kontrolu, pošle fotku nebo scan sešitu na mail skacelova.perina@seznam.cz (veškeré materiály na mailu 
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník) 
 

Chemie 
Hormony  
přečíst v učebnici str.54 + výpisky, 
dále http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Chemie/9.%20rocnik/biokatylyz
atory/BIOKATALYZATORY.pdf + výpisky 
 
 
Cizí jazyky 
Francouzština 

Kopie s.177- Unité 6- Évaluation cv. 8- časujte slovesa v rozkazovacím způsobu 

mailto:skacelova.perina@seznam.cz
mailto:dejepis.perina@seznam.cz
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Chemie/9.%20rocnik/biokatylyzatory/BIOKATALYZATORY.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Chemie/9.%20rocnik/biokatylyzatory/BIOKATALYZATORY.pdf


Jak udělám rozkazovací způsob? Odeberu osobní zájmeno a slovesný tvar nechám tak, jak je, vyjma 2. osoby j.č. 
1. slovesné třídy z „tu parles“ udělám rozkaz tak, že odeberu nejen osobní zájmeno ale i koncové -s, toto platí 
pouze u 2. os. U 1. slovesné třídy, jinde ne. 

Rozkaz dělám u 2. os. Č. jednotného i množného a ještě u 1- osoby množného čísla, tedy:Parle! Parlons! Parlez! 
Od slovesa jeter: Jette! Jetons! Jettez! 

Podívejte se na video, zaznamenejte si do sešitu sloveso faire a vazby, které s ním mohou být a v jakém 
významu: https://www.youtube.com/watch?v=S44x9WoDZR0 

 
 

 
Ruština 
 

PROSTUDUJ ŽLUTOU TABULKU VE CV. 8 STR 80 V UČEBNICI A PAK UDĚLEJ BOD B). ZVOL SI JEDEN LIBOVOLNÝ 

ODSTAVEC A VYPRACUJ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU. 

 
Němčina 
p.uč Hellerová:  

učebnice – 28/18 – doplnit podstatná jména 

Klíč k řešení cvičení: učebnice – 44/4 

· dass 

· wenn 

· um 

· zu 

· wenn 

· wenn 

· dass 

· um 

· zu 

 
p.uč Tenglerová:  

1. Schreib in dein Deutschheft: 

- Datum 

- Lektion 2 – 



2.Učebnice strana 54, cvičení 7 – Napiš životopis Tiny 3. Poslech a pracovní list: 
https://www.liveworksheets.com/om256651cl 

 
 
 

 
p.uč. Novotná 

 

1. YouTube - Super Easy German 62 - Haben vs. Sein / Hört gut zu und wiederholt die Perfektformen! 
https://www.youtube.com/watch?v=hTvyNDDhG2M 

2. Im Lehrbuch S. 90/ 12, 13 - Vypracujte písemně do školního sešitu. 

 

 


