Materiály k samostudiu
Středa 13. 5. 2020
Třída 9. A
Zeměpis
Učebnice str.76
*Ničení tropických lesů
*Podle mapy Šířková vegetační pásma si zopakujte vegetační pásy. Ukažte si rozšíření tropických
deštných lesů, uvědomte si podnebný pás, pasáty a množství srážek v oblasti, vodnost řek.
*Přečtěte si text v učebnici včetně textu na barevných lištách a uvědomte si, jak lidé zasahují do
původně přírodních oblastí.
*Zapište si stručný výpisek.
*Až si budete kupovat sladkosti (i jiné), podívejte se na složení a rozhodněte se ...
https://edu.ceskatelevize.cz/olejove-palmy-nici-pralesy-5e441a0ff2ae77328d0a6787

Český jazyk
Příprava na přijímací zkoušky viz příloha
Chemie
Opakování - organické sloučeniny
Čitelný zápis pošli na stankova.perina@seznam.cz nejpozději 18.5.
Zapiš vzorec a urči druh sloučeniny (sešit, učebnice, internet)
Př.: brombenzen
C6H5Br
halogenderivát
① methan
② chlormethan
③ methanol
④ methanal
⑤ kyselina methanová
⑥ aceton
⑦ fenol
⑧ benzen
⑨ ethyl
⑩ ethyn
Cizí jazyky
Francouzština
V 15:00 online výuka přes zoom

Podíváme se na výsledky testu s. 3-4 a zopakujeme si francouzské regiony na s. 6-7.
Na online výuku se přihlaste se pomocí odkazu:
https://us04web.zoom.us/j/78058730149?pwd=Z2dEQ2hWeEVUWk1PbWF5MkxGZUlRZz09
Meeting ID: 780 5873 0149
Password: 7k3xut

Ruština
Посмотри́те ви́део о фа́ктах о Междунаро́дной косми́ческой ста́нции (МКС). Прочита́йте
фа́кты на ру́сском языке́ и вы́берите те, кото́рые не упомина́лись на ви́део.
https://www.youtube.com/watch?v=Gs2DCBfUK3U
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В 2001 году́ одна́ пиццери́я организова́ла доста́вку свое́й пи́ццы на МКС.
Доста́вка обошла́сь компа́нии в миллио́н до́лларов, зато́ она́ послужи́ла
отли́чной рекла́мой.
Междунаро́дная косми́ческая ста́нция — са́мый дорого́й объе́кт, когда́-ли́бо
постро́енный челове́чеством.
Зарегистри́ровавшись на са́йте НАСА, мо́жно получа́ть на свой моби́льный
телефо́н уведомле́ния ка́ждый раз, когда́ над ва́ми буде́т пролета́ть МКС.
Постоя́нный экипа́ж МКС состои́т из шести́ челове́к.
Космона́вты на борту́ МКС мо́гут наблюда́ть рассве́ты и зака́ты ка́ждые 45
мину́т.
Иногда́ МКС прихо́дится меня́ть курс, что́бы не столкну́ться с косми́ческим
му́сором.
Вес Междунаро́дной косми́ческой ста́нции — бо́лее 417 тонн.

Němčina
p.uč Hellerová:
das Märchen – pohádka – učebnice stránka 57/1 – spoj obrázek s pohádkou – udělej si tabulku
Klíč k řešení cvičení: 26/14b
•

Tina schreibt ihren Eltern um zu erzählen, was sie macht in einer Sprachreise.

•

In ihrer Gastfamilie wohnt mit ihr auch ein Mädchen aus Spanien, Manuela.

•

Vormittags ist die Unterricht von 9 bis 12 Uhr.

•

Nachmittags unternehmen wir die Exkurzionen, Sport, Besichtigungen, usw…

•

Tina ist schon in London gewesen und alles hat sie gesehen.

•

Tina ist traurig, wenn sie denkt, dass in einer Woche wieder abreisen muss.

p.uč Tenglerová:

Do sešitu si napište: Lektion 2, Moddul 8, Űbung:
A) Doplň modální slovesa, slovesa: haben, sein v préteritu:
1. Mit 6 Jahren ……………………… ich nicht in die Schule gehen.
2. Meine Mutter …………………..damals Streit mit der Oma.
3. Mit 13 Monaten ………………… ich schon laufen.
4. Gestern ……………………………Max ins Kino gehen, aber er ……………………zu Hause bleiben,
Weil er viele Hausaufgaben …………………………………
5. Damals ………………………………..wir nicht bis spät aufbleiben.
6. Jeden Nachmittag …………………………Petra zu Hause bleiben und ihrer Mutter helfen.
7. Nach dem Mittagesssen ………………………ich nicht sofort für die Schule lernen, ich
……………………. Zunächst ein bisschen fernsehen.
8. Mit 12 Jahren ………………………………….. ich schon gut Klavier spielen.
B) Němčinu ukončete krátkými videi, která na sebe navazují
https://learngerman.dw.com/en/hallo/l-37250531
https://learngerman.dw.com/en/kein-problem/l-37251054
https://learngerman.dw.com/en/wichtige-nummern/l-37269501

p.uč. Novotná
1. Super Easy German 54 - Countries with Articles/ Schaut euch das Video und beantwortet die
Fragen: https://www.youtube.com/watch?v=1dYLwBm3cYM
1. Wo liegen die meisten Länder mit "der"? 2. Die Elfenbeinküste? Welches Land ist das?/ Která země
to je? Sendet die Antworten: m.novotna.perina@seznam.cz
2. Im Lehrbuch
- S. 98/ 3a - Welche Antworten stimmen?/ Které odpovědi jsou správné? - S. 142/ opakování sloves přítomný čas, préteritum, perfekt:
1. desítka: beginnen, bekommen, bleiben, essen, fahren, fallen, finden, geben, gehen, gewinnen

