Materiály k samostudiu
Úterý 7. 4. 2020
Třída 9. A
ČESKÝ JAZYK
Zápis Karel Čapek – přehled díla, pak práce s literárními texty- Téma první světové války v literatuře,
přečti si ukázky a odpověz na otázky do sešitu zezadu. (materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz,
heslo:perina1139, ve složce 9.ročník)
ANGLICKÝ JAZYK
p.uč. Jurečková
Pracovní sešity str. 42/1,2,3
p.uč. Paštová
Prac. seš. str 42 cv 1 - vyhledej nesprávné věty a vytvoř správné otázky, cv. 2 vytvoř otázky k
odpovědím a přepiš do sešitu.
MATEMATIKA
Kvadratická funkce
uč. str. 138-139 nastudovat
zapsat: str.138 zadání, tabulky, narýsovat grafy a zapsat věty pod grafy
POZOR! Pečlivě rýsovat kolmice a body grafů spojit od ruky (bez pravítka) obloukem!
str. 139 modrá tabulka
vypracovat do sešitu: str. 139/1
CIZÍ JAZYK
Němčina
p.uč. Tenglerová
1. V sešitě si najdi slovíčka Modul 8, lekce 1 (Psali jsme si je.)
2. Prostuduj si v učebnici strany 46 - 47 , můžeš použít překladač Google
Š. Vypracuj do sešitu cvičení 5, na straně 47 v učebnici

p.uč. Hellerová
– najít si na webu www.klett.cz opět naši online učebnici Wir 3/online cvičení – a vybrat si z lekce
Eine Sprachreise nach England leckterý test, sám se pak test vyhodnotí, když zmáčknete tlačítko
vyhodnotit
Klíč k řešení cvičení: učebnice 49/8
sein - pohybové

haben - stavové

gefahren

gekauft

geboren

gemacht

umgezogen

verbracht
bekommen
geheiratet
begonnen
kennen gelernt

p.uč. Novotná
1. YouTube: EASY GERMAN - The Weather (14)
2. Učebnice: str. 80/12 - připomeňte si slovní zásobu/ podstatná a přídavná jména, nová slovíčka si
přeložte, případně si je nechte přečíst od překladače - Google čte dobře - a naučte se je.
3. Učebnice str. 80/13 - vyberte si 3 z 5 vyobrazených a popište je, pak popište sebe, vše do školního
sešitu.
Ruština
Pracovní sešity str. 42/cv.18 a)b)
Francouzština
zkontroluj si v PS s. 53, 54
ex.4a: 1 trop de, 2 pas assez de, 3 assez de, 4 pas assez de, 5 trop de, 6 pas assez de
4b: a- as assez de, b-il y a beaucoup de/ trop de bruit. c- je n´ai pas assez d´argent. d- il y a trop de/
beaucoup de.e- il n´a y pas assez de sel/ qu´il y a trop de sel.
ex. 5: 1 eau, 2 lumiere, 3 déchets, 4 transports en commun, 5 produit, 6 piles
54/ ex. 1: Il ne faut pas faire du bruit. b- Il faut partir/ se dépecher. c- Il faut rentrer. d- Il faut
prendre tout droit.
ex. 2: 1 Prenez, 2 N´ allez pas, 3 Fais, 4 Ne ferme pas, 5 Nejette pas.
ex. 3: a- beaucoup de, il y a peu de. b- il n´a y pas assez d´, trop de. c- il y a beaucoup d´, beaucoup d´,
mais il y a peu d´. d- trop de, pas assez de, beaucoup de.
3b: 1c, 2b, 3d, 4a

v PS udělej s. 56 - pracuj se slovníkem a neznámá slovíčka si vyhledej
PS s. 58/ křížovka
FYZIKA
Archimédův zákon, plování těles
- michaelovy experimenty archimédův zákon – Archimédes a jeho zákony
- michaelovy experimenty karteziánský potápěč
(Karteziánsky potápěč a Galileův teploměr …. Michael)
-zapsat zákon, z pokusů vyvodit: kdy těleso plove, kdy klesá ke dnu
- pokus se vysvětlit princip potápěč

DĚJEPIS
Zkontrolujte si zápisy, že máte vše do slidu 24 (včetně). Minule se mi vloudila chyba a zapomněla
jsem na slidy 18-19, takže kdo je nemá, prosím dopsat. Nový zápis proto dnes nedávám. A omlouvám
se! Práce s karikaturou. Prohlédněte si dvě karikatury a napište do sešitu zezadu a) osoby, které jsou
na obrázcích, u obrázku číslo jedna napište i koho symbolizuje vlk, b) událost, kterou zobrazují +
datum této události. Využijte svých znalostí, sešitu, pokud budete hodně zoufalí, tak i netu.
(materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 9.ročník)

