Materiály k samostudiu
Čtvrtek 7. 5. 2020
Třída 9.B

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)
I. Kontrola zadání ze dne 5. 5.
uč. str. 72/cv. 2 a) slova, ve kterých jsou chyby, vypište do sešitu a barevně opravu označte
b) c) d) také do sešitu
a) potravy, před, Původ, loví, Obratnými, vlastně, spořádají, v blízkosti, nachází, úkrytu, vzteklá,
nemění
čárky ve větě: …v pobřežním bahně, a když…

…bez mytí, co najdou.

b) probírat látku; probírat se něčím (hledat)
c)

d) …jsou ale (9) vzteklá….

….jde, ale (8) jak…

III. Nové zadání
1. Doplň vynechaná písmena a interpunkci (písemně do sešitu).
Karel Čapek nejraději pob__val ve __trži (Strži – strži). Karlu Čapkov__ se __trž i okolí na
první pohled zalíb__l__. Úprav__ __pustlého domu __působil__ spisovatel__ nejen mnoho starostí,
ale i radostí. Neb__la to ovšem léta o__počinku, nýbrž léta vrcholného úsilí uměleckého. Ve
__tržském prostředí se zrodil__ díla která odvážně krit__zují naši společnost za to že nedokáže
z__čtovat s fašismem. Tato díla význam___ přispívala k uvědom___ní národa v osudových
chvíl__ch republiky. Dnes je ve __trži v__stavka která připomíná __apkov__ osudy i jeho v__znam.

2. uč. str. 74 - přečti a do sešitu zapiš téma Řeč přímá (opiš z učebnice)
Pokračuj v zápisu:
Uvozovky píšeme vždy až za znaménkem za větou (za tečkou, čárkou, otazníkem, vykřičníkem).
Řeč přímá nemusí být vždy spojena s větou uvozovací. Kde je ze souvislosti zřejmé, kdo mluví,
uvozovací věta nebývá. („Psali jste s tátou odpoledne?“ „Nebylo co.“ „Ale jsi večer doma?“)
Poznámka: Věta uvozovací s řečí přímou netvoří souvětí.

Zapamatuj si:
 kde píšeme tečku, čárku, otazník, vykřičník, uvozovky nahoře/dole,
 kde píšeme velké a malé počáteční písmeno.
3. uč. str. 74/cv. 2 (pís. do seš.)
4. uč. str. 75/ cv. 3 (pís. do seš.)

ZEMĚPIS
1. Písmena M, N, O jsme jistě hravě doplnili (např. Marseille, nížina, Oceánie …..)
2. Pro zopakování z minulých zápisů: OSN
https://www.osn.cz/icentrum/pro-skoly/navstivte-centralu-osn/ (největší lekce pro svět)
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2204 (hrajeme si s názvy)

3. Nové učivo – EVROPSKÁ UNIE (uč. str 56, ale opět nám to nestačí)

EVROPSKÁ UNIE (EU) (zpracujeme podle osnovy)
 rok a místo založení
 sídlo
 vlajka
 rok vstupu ČR
 počet členů od ledna 2020
 společná měna a počet členů eurozóny
 co je cílem EU
 hlavní jednací orgány: EVROPSKÁ KOMISE – RADA EU – EVROPSKÝ PARLAMENT
doplníme města, kde sídlí

 na závěr sledujeme 3 minuty, ale očima současnosti
https://edu.ceskatelevize.cz/co-je-to-evropska-unie-5e441a9cf2ae77328d0a6ea0

4. Zápisy v sešitech si vedeme přehledně, abychom po nahlédnutí do nich byli schopni rychle
reagovat na případné dotazy. A jinak sledujeme sdělovací prostředky i v souvislosti s dnešním
tématem.

PŘÍRODOPIS
GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČR
ČESKÝ MASIV – uč. str. 77 – 79
- nastudovat text – navazujeme na minulou hodinu – „V první polovině druhohor…“
- výpisky do sešitu

FYZIKA
Opakování - optika
https://www.youtube.com/watch?v=yKR74d6Xm2I
Test zraku - pro pobavení, možná znáte lepší, dejte mi vědět.
https://www.youtube.com/watch?v=0gkfq6bpO5E

MATEMATIKA
Objem a povrch kužele
1) uč. str. 183-184 nastudovat
Zapsat do sešitu: str. 183 – celá - poznámky
str. 184/modrý rámeček (vzorec pro objem) + vzorový příklad 2
poznámka: válec lze 𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑖𝑡 𝑛𝑎 3 𝑘𝑢ž𝑒𝑙𝑒, 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑢ž𝑒𝑙𝑒 𝑗𝑒

1
3

objemu válce

2) str.185/4, 6
Objem a povrch koule
str. 185-186
Do sešitu zapsat: modré rámečky – str. 185, 186 + vzorový příklad 2 na str. 186

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová)
překlad
1. Moje teta žije v Austrálii.
2. Je učitelka a pracuje v malé základní škole v Melbourne.
3. Učí tam od pondělka do pátku a miluje svou práci.
4. Děti v její třídě ji také mají rády.
5. Často jim vypráví příběhy o svém životě v Anglii.
6. Po škole jde teta do města a nakupuje.
7. Někdy také navštíví knihovnu a půjčí si nějakou dobrou knihu nebo sedí v kavárně se svými
kamarádkami.
8. Každý víkend se snaží se strýčkem vidět nějaký dobrý film.
9. Nejraději mají francouzské filmy.
10. Rozumějí dobře francouzsky a strýček mluví také italsky.

…a teď ještě naopak
A woman was travelling on a bus with her baby, when a man came up to her and said :
„That is the ugliest baby I have ever seen.“ The woman was very upset by this.
„What´s the matter ?“ asked the conductor
„That man over there just upset me ,“ said the woman
„Well, don´t just sit here,“ said the conductor
„Go over there and tell him what you think of him. I´ll hold your monkey for you.“

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová)
V učebnici na s. 60 vypracuj cv. 1,2, na s. 61 cv. 5 a zkus doplnit zelenou tabulku Grammar
prepositions
Pracovní sešit s. 49 cv. 3

