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Třída 9.B

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)
Viz příloha.

ZEMĚPIS
1. Z minulých hodin máme základní informace o některých mezinárodních organizacích.
Dokončili jsme písmena M, N, O. Nyní se někteří z vás intenzivně připravujete na
přijímačky - přeji hodně zdaru!!!
2. Prohlédneme si uč. str. 57, ale mapa už také proti současnosti zestárla - to všichni vidíme.
Letem světem otázkami – stačí ústní odpověď: od kterého roku je naše republika v OSN,
EU, čím se zabývá organizace OPEC, kde má sídlo OSN, EU, NATO, která organizace má
v logu osídlení kontinenty, proč nyní stále sledujeme vyjádření WHO …..
3. Nové učivo: OHNISKA KONFLIKTŮ VE SVĚTĚ (čteme text učebnice str 61 - 62)
 Konflikt je spor, který má různé příčiny (ve světě např. politickou, národnostní,
náboženskou…), konflikty existují tak dlouho jako lidstvo samo, také současný svět má mnoho
ohnisek konfliktů. Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami
lidí.
 Terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka a
dosáhnout politických (případně politicko-náboženských) cílů. Terči teroristických akcí
jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy
osob nebo dopravních prostředků a další násilné akty (zdroj wikipedie). Je to trestný
čin.
Teroristické organizace např. ETA (Španělsko), IRA (Irsko), HAMÁS (JZ Asie),
TALIBAN (JZ Asie), AL-KAJDA (JZ Asie) a další si přečti:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_skupin_ozna%C4%8Den%C3%BDch_za_teroristick%C3%A9

 Kdo mezinárodní konflikty řeší? Některé mezinárodní organizace, které jsme
uváděli např. OSN, NATO a další.
 Oblasti, kde se konflikty řešily nebo řeší: například Kosovo, Kašmír, Izrael,
Rwanda, Čečensko, Vietnam, Korea, Irák, Afghánistán a další.

PŘÍRODOPIS
GEOLOGICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČR – OPAKOVÁNÍ
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2079

FYZIKA
DALEKOHLEDY
Do sešitu: Vzdálená nebeská tělesa se nám jeví malá proto, že je vidíme pod malým zorným
úhlem. Abychom je mohli pozorovat, musíme zorný úhel zvětšit. K tomu nám slouží dalekohlady.
Keplerův neboli hvězdný dalekohled má spojku o větší ohniskové vzdálenosti, která je blíže k
předmětu a nazývá se objektív dalekohledu. Spojka, do níž se díváme okem, se nazývá okulár
dalekohledu. (obr. str.121)
K astronomickým účelům poprvé použil dalekohled v roce 1606 Galileo Galilei.
Jan Kepler zkonstruoval dalekohled v roce 1611. Dnes se na astronomická pozorování používají
dalekohledy se zrcadly – Hubblův dalekohled.

https://edu.ceskatelevize.cz/jak-si-vyrobit-dalekohled-5e441a64f2ae77328d0a6bd8
https://edu.ceskatelevize.cz/jak-funguje-zrcadlovy-dalekohled-5e441ee0d76ace2c451ddfa7

MATEMATIKA
Viz příloha.

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová)
– učebnice str. 66/cv.1 – doplň Passive voice v přítomkném, minulém, budoucím a předpřítomném
čase do všech 4 částí

Zopakuj si Relative clausus na
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová)
Přečtěte si text na s. 63 v učebnici: The sale of the century, zítra s ním budeme pracovat při online
hodině, která se bude konat ve 14:00 přes Zoom, přihlásíte se přes odkaz níže:
https://us04web.zoom.us/j/73664157671?pwd=R2RGaGkwVzVJd1p3V0d3c3RnWkdVUT09
Meeting ID: 736 6415 7671
Password: 5vC5XW

