Materiály k samostudiu
Pondělí 30. 3. 2020
Třída 9. A
MATEMATIKA
Lineární funkce - uč. str. 127/5 (připomeň si: str.125 -tabulka)
- str.128 modrý rámeček opsat
- str. 128/6 vypracovat
ČESKÝ JAZYK
Zápis Příslovečné vedlejší věty (místní, časová, způsobová měrová), vyzkoušej si test
z českého jazyka – Český jazyk všeobecný test (veškeré materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník)
PŘÍRODOPIS
1) Do sešitu přepiš termíny z levého sloupce a ke každému připiš správné vysvětlení
(nejen čísla) z pravého sloupce. Hledej v učebnici na str.53 – 60, v rejstříku učebnice
nebo v jiných zdrojích.
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písečné přesypy
drolení horniny na jemné částice
prstovité ústí řeky do moře
zákruty řeky ve středním toku
chemická proměna jednoho minerálu
v druhý
6 přechodné stadium mezi sněhem a ledem
(hrubě zrnitý sníh)
7 mísovitá prohlubeň vytvořená ledovcem
8 nahromadění balvanů a úlomků hornin
přenášených ledovcem
9 vápencové pohoří
10 zvětrávání hornin působením organismů

2) Opakuj si třídění hornin podle tabulek v sešitě (v úkolech na 26.3.) a obrázků
v učebnici nebo na foto.

CIZÍ JAZYK
Němčina
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
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!!!

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.
Ruština
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

куда-либо – kamkoli

тем более - tím spíš

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

редко

никогда

шашки dáma
шахматы – šachy
планше́тник - tablet
поболтать – pokecat
пазл – puzzle
увлече́ние – záliba

Francouzština
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
ZEMĚPIS
*Sledujte aktuální situaci ve světě.
*Vyberte si oblast, kde došlo k některému ze současných konfliktů.
*Pracujte s internetem, denním tiskem, zaznamenejte si zprávy z České televize nebo Českého
rozhlasu.
*V y p r a c u j t e referát a přepošlete mi ho prosím na emailovou adresu
detinskaj.perina@seznam.cz
*Pokud nemáte přístup na internet, napište referát ručně a odevzdáte jej při návratu do školy = tohle
neplatí, protože na net musíte mít přístup všichni, jinak byste se k tomuto zadání nedostali, že 
Paní učitelka si to asi neuvědomila, takže všichni poslat !!

CHEMIE
Procvičování – deriváty uhlovodíků
zopakovat halogenové i kyslíkaté deriváty uhlovodíků – názvy, vzorce
do sešitu obr. 74 str. 37, 42/1-5,8-10 – celé odpovědi
opakování názvosloví alkanů, izomerie https://www.youtube.com/watch?v=zng79DLmj_4

