Materiály k samostudiu
Čtvrtek 23. 4. 2020
Třída 9. A
Český jazyk:
Pracovní list Sloh - práce s textem, přečti si text a do sešitu vypracuj otázky (veškeré materiály na
mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 9. ročník)
Matematika
Nezapomínejte sledovat pořad Škola doma 14,00-14,45 na ČT-příprava na přijímačky.
Opakování-převody jednotek (délky)
1)

2) Tři kamarádi vyrazili autem na výlet z Prahy do Brna. Kolik zaplatí za benzín, který musí
natankovat na cestu tam a zpět, jestliže vzdálenost mezi Prahou a Brnem je 200 km, auto má
průměrnou spotřebu 6 litrů na 100 km a pro jistotu počítají s rezervou 10 litrů? Cena benzínu je 30
Kč za 1 litr.

Přírodopis:
Téma: Druhohory

1) Nastuduj si text na str. 70 – 72 (nauč se vyjmenovat útvary druhohor), udělej výpisky do sešitu.
2) Na základě videa písemně odpověz na otázky do sešitu.
https://www.youtube.com/watch?v=sSOUXbqRFHk
1. Napište, v jakém útvaru druhohor se na území Čech nacházelo moře.
2. Uveďte, jak říkáme oblasti, kde se moře vyskytovalo, a jakou barvou je toto území na geologické
mapě ČR znázorňováno.
3. Napište jméno kostela, který je vystaven z pískovce, jenž obsahuje schránky druhohorních mlžů, a
jak se jmenuje město, kde se kostel nachází.
Angličtina:
p.uč. Jurečková:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Money/Mo
ney_vy32750va
Zaklikněte v pracovním listu správnou variantu (občas se možná budete muset podívat do slovníku) a
po skončení klikněte dole na Finish!! a zvolte variantu Email my answers to my teacher. Jinými slovy,
výsledek vaší práce mi pošlete. Můj mail všichni znáte jureckova.perina@seznam.cz
p. uč. Paštová:
Prac. sešit str 44, doplň slova do textu, vypracuj cv 2 a 3. Do slovníčku zapiš a přelož do ČJ slova:
currency, valuable possession, ATM, bill. Dopiš do sešitu: Pay in cash /platit v hotovosti/, pay by
credit card /platit kred. kartou/
Fyzika:
Co už víme o světle - opakování (7. ročník)
uč. str. 101 - 103 přečíst, tlustě vytištěné pojmy a věty zapsat do sešitu a naučit
- narýsovat obrázky str. 101, 102, 10

