Materiály k samostudiu
Čtvrtek 11. 6. 2020
Třída 9.B

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE)
I. kontrola zadání ze dne 9. 6.
I když se mu práce dařila, míval Mirek pocit, že by postupoval rychleji, kdyby mu občas poradil
některý zkušenější modelář.
Napište základové slovo, od něhož je utvořeno slovo modelář. /model/
Uveďte 3 jiná podstatná jména rodu mužského s příponou –ář. /hodinář, brankář, popelář/
Uveďte první a třetí stupeň k příslovci rychleji. /rychle, nejrychleji/
Uveďte první a třetí stupeň k přídavnému jménu zkušenější. /zkušený, nejzkušenější/
Uveďte slova ze souvětí, kde při výslovnosti nastává spodoba znělosti. /když, kdyby, občas,
zkušenější/
6. Vypište přívlastky a odůvodněte, proč nejsou odděleny čárkou. /některý zkušenější – postupně
rozvíjející/
7. Určete způsob u tvarů sloves v souvětí. /se dařila-oznam., míval-oznam., by postupovalpodmiňovací přít., by poradil-podmiňovací přít./
8. Určete tyto větné členy v souvětí: pocit (Pt), občas (Puč)
9. Určete vid u těchto sloves v souvětí: dařit se (N), mívat (N), poradit (D)
10. Určete počet vět v souvětí. 4
11. a) Vypište větu hlavní.
b) Určete druh vedlejších vět. /přípustková, přívlastková, podmínková/
12. Určete druh souvětí. /podřadné/
1.
2.
3.
4.
5.

II. Nové zadání
Přečti si poučení a vypracuj jednotlivé úkoly

ZEMĚPIS
1. Světový ekologický problém: PŘELIDNĚNÍ A HLAD (str. 78-79)
k 1. 7. 2019 na Zemi 7,7 miliardy lidí

Současně s růstem počtu obyvatel rostou požadavky na přírodní zdroje (přečteme si
informace učebnice str.79) - voda, půda ovzduší, rostliny, živočichové, přírodní i
nerostné suroviny. Dochází, k poškozování světových ekosystémů např. oceánů, pralesů
nebo rozšiřování pouští aj. V žebříčku potřeb člověka je na 1. místě výživa (starost, co
budu jíst a čím nakrmím své děti, aby netrpěly a neumíraly hladem.
Hlad vzniká v důsledků energetických potřeb buněk a tkání nedostatek glykogenu
v krvi.
Na světě zemře každý den přibližně 25 000 lidí hlady, převážně v chudých rozvojových
zemích. Ve světě trpí hladem 925 mil. lidí. 2,5 mld lidí a jejich rodiny, tj. více jak 1/3
celkové populace lidstva, postrádá základní vitamíny a minerály nezbytné pro normální
růst a zdravý rozvoj či jako prevence před nemocemi. Milióny lidí trpí chronickými
chorobami, které vyvolala nevyvážená strava, závadná voda i potraviny.
Hladomor je označení pro hromadné vymírání obyvatelstva na určitém území v
důsledku dlouhodobého hladovění. Lidé masově umírají nejen podvýživou, ale jsou také
mnohem více náchylní různým chorobám. Příčiny hladomorů např. sucho, živelná
pohroma, neúroda, nemoci např. mor, malárie, AIDS atd. Podle OSN se v přímém
ohrožení života nachází až 20 milionů lidí, mezi kterými je 1,4 milionů dětí.
Světový den výživy 16.10. Vyhlásila Organizace pro výživu a zemědělství (Food and
Agriculture Organization – FAO) - specializovaná agentura OSN. I když se životní úroveň
většiny států stále zvyšuje, rozdíly mezi nimi a chudými oblastmi je patrná stále. Na
dokreslení následující příklad: 2 nejbohatší lidé Země měli v roce 2007 více peněz než
součet hrubého domácího produktu 45 nejchudších zemí světa.
OSN stanovila rozvojové cíle:
---------------------------------------------------------------------------------vymýtit extrémní chudobu a hlad;
dosáhnout všeobecného základního vzdělání;
podporovat rovnost žen a mužů a posilovat postavení
žen;
snížit dětskou úmrtnost;
zlepšit zdraví matek;
bojovat proti AIDS, malárii a dalším nemocem;
zajistit udržitelnost životního prostředí;
rozvíjet globální partnerství pro rozvoj.
-----------------------------------------------------------------------------------zdroje: www.google,cz National Geographic Plus Země, r.2008

PŘÍRODOPIS
PODMÍNKY ŽIVOTA
a) ABIOTICKÉ PODMÍNKY
- Vzduch
- Voda
- Minerální látky
- prostudovat text v učebnici včetně zelené lišty na str. 85 – 90
- stručné výpisky do sešitu

FYZIKA
Jaderné elektrárny v České republice
Temelín (ČEZ)
https://www.youtube.com/watch?v=ro4bH7rdF54
Dukovany
https://edu.ceskatelevize.cz/jaderna-elektrarna-5e441abaf2ae77328d0a6f30

MATEMATIKA
Opakování – soustavy lineárních rovnic
1) x + 2y = 1

3) 2(2b+3a) = 12

3x + 7y = 1

5(b–3) = -7,5a

2) 5x – y = 1

4) 3(c-1) = 4d +1

7x – 2y = -4

4(d+2) = 5c – 2

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Mrázová)
– učebnice str. 71 cv. 5 – urči, kdo řekl tyto věty v úvodním článku
Say x tell
Tell me, him her (osoba)
Say it ! (věc)
PS str. 56/2 doplň say, tell
Doplň „say“ nebo „tell“
1. He …… „Hello.“
2. She ……. that she was tired.
3. ………..me how much it costs.
4. What did you …………?
5. Come here! I want to ……..you something.
Řešení testu z 5.6. :1C, 2B, 3D, 4C, 5B, 6D, 7A

ANGLICKÝ JAZYK (pí. uč. Šulová)
Listening- try to sudy English and Czech idioms- can you guess the meaning?
https://www.youtube.com/watch?v=BztbZf7FS4U
Study vocabulary Unit 6A (p. 78 in your Excercise book)

