
Materiály k samostudiu 

Pondělí 30. 3. 2020 

Třída 9. B 

 

FYZIKA 

Změny skupenství: uč. str. 194 - 195 přečíst a zapsat poznámky do sešitu (je to opakování) 

                                   uč. str. 195 obrázek do sešitu 

 

CHEMIE 

ESTERY – uč. str. 41 

- prostudovat text + výpisky do sešitu 

- opsat rovnici ESTERIFIKACE + barevně znázornit vznik esteru (viz. učebnice) 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová) 

- PS str. 45 doplň dialog správnou formou pasiva (pozor na slovesný čas - je tam minulý, 

předpřítomný a budoucí) 

-  nauč se slovíčka 5 culture 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová) 

zkus napsat inzerát s nabídkou brigády dle nabídek v Uč.  s. 46-47 

PS s. 42,43 

 

RUSKÝ JAZYK 

5.lekce – Kosmonautika 

1. Nová slovíčka – PS str. 53 

2. Učebnice – str. 73 – prohlédněte si obrázky a přečtěte popis 

3. Jak se jmenoval 1.kosmonaut (celým jménem) a v jakém roce vyletěl do vesmíru? 

4. Oslovení v ruských dopisech - učebnice str. 75 

5. PS – 46/2, 47/3 

 



NĚMECKÝ JAZYK (pí. 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!!!     

 

NĚMECKÝ JAZYK (pí. 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 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

1) 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 

1. Zkontroluj si všechny předcházející úkoly z jednotlivých hodin a k odevzdání po návratu do 

školy (možno i k přeposlání) je následující:   a) žáci, kteří nebyli přítomni 9.3. mají mít 

vybraná 3 závislá území ze str. 40 a nějaké informace k nim,   b) dva úkoly z 16.3. (kam se 

vlévá…. a nejmenší stát světa),    c) z 19.3. doplň ….    Všechny ostatní úlohy máš hotové u 

jednotlivých hodin v sešitu.  

2. Dnešní úkol je na odlehčení a s možností učivo opakovat. 

 Školní cvičení:   

načrtni pět zvolených států z federace USA a vyhledej jejich hlavní města, vybírej šikovně 

protože mnohé mají geometrické hranice, 

pokus se vyhledat všechny sousední státy Ruska a USA (nebude to úplně jednoduché, čti 

pozorně mapy), 

mailto:tenglerova.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU


učebnice str. 83 a) k obrázkům doplň názvy států   b) zpracuj odpovědi na následující 

otázky str. 83 č. 1.,6.,10.,16.,17. 

 

PŘÍRODOPIS 

1) JAK ZAČAL ŽIVOT 

- nastudovat 3 etapy vzniku života, zápis do sešitu 

2) ÉRY VÝVOJE ZEMĚ 

PREKAMBRIUM – uč. str. 67 

- prostudovat text, výpisky do sešitu 

 

 

 


