
Materiály k samostudiu 

Pondělí 16. 3. 2020 

Třída 9. B 

 

 

FYZIKA 

Síla - uč. str. 187  - přečíst, naučit - opak., str. 189 přečíst, zapsat žluté rámečky 

 

CHEMIE 

1) OPAKOVÁNÍ – UHLOVODÍKY 

- uč. str. 36/3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15 

→ vypracovat písemně do sešitu 

 

2) ALKOHOLY – uč. str. 39  

– prostudovat text, do sešitu výpisky (vypsat zástupce alkoholů i z drobného textu 

označeného žlutou lištou) 

Prosím, aby se žáci pečlivě věnovali zadaným úkolům. Po návratu do školy budou v sešitech 

zadané úkoly vypracované. Děkuji.  

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

- učebnice str. 57/cv 5 - do sešitu 

                          57/cv 4 napsat po 3 větách v pasivu v předepsaných pěti časech 

Po návratu do školy budou mít všichni sešity s vypracovanými úkoly!!! 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

V PS na str. 71 nastudovat kapitolu 4.2 Phrasal verbs + udělat zápis do sešitu 

PS s. 38, 39 

 



RUSKÝ JAZYK 

1) Opakování – roční období, měsíce – prac.sešit – 38/9,10,11 

2) Minulý čas sloves – 3.osoba – učebnice str. 63 – žlutá tabulka – přepsat do škol. sešitu 

3) Prac.sešit - str.37/7, 37/8 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná) 

Pracovní sešit Wir neu 3 - ten, se kterým jsme celé první pololetí pracovali a který jste si měli 

ponechat :) - str. 79/ 23, 24; str. 85/ 25,26; str. 95/ 11. 

Pokud sešit nenajdete, požádejte některého spolužáka o ofocení, naskenování ... potřebných 

stránek, pokud si nebudete moci stránky vytisknout, napište cvičení do školního sešitu. 

Dotazy na:  m.novotna.perina@seznam.cz 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová) 

  Do sešitu napište přehled vašich činností z předešlého dne: 

Was hast du gestern gemacht? Wann hast du aufgestanden? 

Co jsi dělal včera? Kdy jsi vstával? 

Nejméně 10 – 15 vět v minulém čase (Perfekt). 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

V učebnici s. 79 přečíst 1. modrý rámeček  a následující zapsat do sešitu:  

Trois manieres d´exprimer une obligation - 3 způsoby jak vyjádřit povinnost: 

Il faut- Je třeba / Il ne faut pas- Není potřeba 

L´imperatif- Rozkazem 

Le verbe devoir - s využitím slovesa muset 

+ ke každému zapsat 1 větu jako příklad 

do sešitu vypracovat cv. 4 a, b, d 

cv. 4a- podívej se na obrázky triček a ke každému tričku připoj dvě věty 

4b Co si myslíš? Doplň věty: Je třeba/ není třeba 

d- Přepiš věty ze cvičení a s využitím rozkazu 



 

ZEMĚPIS 

1.Opakujeme. Pracuji na podepsaný papír a dnešní datum - odevzdám po návratu do školy 

a proto pečlivě uložit.* 

Kam se vlévá uvedená řeka a uveď alespoň jeden stát, kterým tato protéká: Amur, 

Colorado, Rýn, Don, Zambezi, Ganga, Visla, Mekong, Eufrat, Tajo. 

2. Nové učivo - ROZLOHA STÁTŮ SVĚTA - učebnice str. 42-43 

   a)  K nadpisu do sešitu doplň odpověď, zda má územní rozloha vliv na postavení státu  

         v mezinárodních vztazích. 

    b)  Napiš seznam 5 největších a 5 nejmenších států (porovnej údaje učebnice s údaji 

          v atlasu str. 142-143). Atlas je novějšího vydání než učebnice, ale jinak můžeš zjistit  

          aktuální údaje na internetu. 

    c)  Písemná odpověď uč. str. 43 ot. č.6 (využít i matematická znaménka nerovnosti). 

    d)  Na kartu zpracuji informace k názvu nejmenšího státu světa (můžeme použít i mapku  

          uč. str. 42 nebo nějaké obrázky a nákresy). Opět po návratu k odevzdání.* 

                  pozn. úkoly označené * jsou k odevzdání a ostatní je zapsáno v sešitech 

 

 

PŘÍRODOPIS 

OPAKOVÁNÍ – GEOLOGICKÉ DĚJE 

- žáci vytvoří plakát na téma „Geologické děje“ (mohou si vybrat 1 děj, více, rozdělení 

geologických dějů – je na žácích, jak dané téma zpracují) 

- čtvrtka velikosti A3 nebo A4 (pokud doma nemají, stačí papír) 

- mohou čerpat z učebnice, internetu, vlastních znalostí, fantazie… 

- žáci mohou kreslit, lepit, popisovat…  

Hotové plakáty si od žáků vyberu, až se setkáme ve škole. 

 


