
Materiály k samostudiu - čtvrtek 12. 3., třída 9.B 

 

 

ČESKÝ JAZYK (mluvnice) 

1. uč. 81/7 - přepsat bez chyb do sešitu, 

                    - barevně vyznačit, co jste opravili 

2. Zopakovat Pks a Pkn (zápis v PS 6. tř. uprostřed) 

3. Věty opsat do sešitu, vyhledat a označit Pks a Pkn 

Ve větách vyhledejte přívlastky a určete shodné (PkS), neshodné (PkN). 

1. Navštívili jsme Slapskou přehradu. 2. Četli jsme Žáčkovy verše. 3. Sbíral jsem semena 

lípy. 4. Pracoval v novém podniku. 5. Dítě si hrálo s barevným míčem. 6. Šli jsme plavat do 

městských lázní. 7. Viděla jsem festivalový film. 8. Zhlédli jsme film z festivalu. 9. Jarní 

paprsky slunce zahřejí půdu. 10. Chlubí se kapsami kuliček. 11. Brok je již starý 

pes. 12. Prokazoval znamenité služby. 13. Přehrál jsem již celou skladbu. 14. Mám novou 

skladbu pro housle. 15. Pravěcí lidé pojídali šťavnaté plody stromů a křovin. 16. Vypravovala 

svým dětem krásné pohádky a pohádkové příběhy. 17. Cesta lesem byla strašidelná. 

 

MATEMATIKA 

DEFINIČNÍ OBOR FUNKCE 

- str. 118/ tabulka za příkladem 8 zapsat do sešitu včetně vzorového příkladu 

- str. 118/9 (zopakovat intervaly – uč. str. 22) 

 

FYZIKA 

ÚČINKY SIL – uč. str. 181 – 184 - nastudovat. 

- Pohybové zákony. 

- Jednoduché stroje – páka (obr. str. 183). 

- Tlak, tlaková síla (str. 184). 

- Vypočítat do sešitu – uč. str. 186/11. 

 

 



PŘÍRODOPIS - uč. str. 57 – 60 

VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE 

- Činnost tekoucí vody – voda + zvětrávání  - uč. str. 55 - 57 prostudovat text, výpisky + 

nakreslit tvary krápníků (str. 57 na oranžové liště). 

- Činnost mořské vody, činnost ledovců, větru. 

- Prostudovat text, zapsat si výpisky do sešitu. 

- Opakování - otázky a úkoly str. 60/ 1 - 8 písemně do sešitu.  

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

- PS s. 35, 36 

slovní zásoba 4B zopakovat 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

- Učebnice - 5. lekce str. 56 - přečíst článek, vypracovat cv. 1,2,  

- PS - str. 44/1 

naučit slovíčka 5.AB 

 

ZEMĚPIS 

1. Opakujeme: co je Commonwealth, vybrané informace z tabulky závislých území (uč. 

str.42), doplnit chybějící písmena J,K,l a  celé předcházející téma hospodářské poměry 

světa. 

2. Str. 41 a zeměpisný atlas:  nákres tvaru Antarktidy, okolní oceány, polární stanice ČR a 

doplnit informace ( viz text nad obrázkem). 

3.  Nové učivo  - Geografická poloha států světa – ( učebnice str. 41-42 pročíst text)  

Zpracovat do sešitu zápis. 

a) Přímořské státy -  pevninské, ostrovní, souostrovní 

b) Vnitrozemské státy. 

                 (U každé ze čtyř skupin vyhledat vždy dva příklady a podle mapy  

                  určit zeměpisné polohy jejich hlavních měst.) !!!!! 


