Probrané učivo - pondělí 9. 3., třída 9.B
FYZIKA
Pohyb těles – opak. uč. str. 176/5,7 písemně do sešitu
1) příklad: Auto jelo do místa vzdáleného 36 km. Cestu o délce 30 km se pohybovalo
prům. rychlostí 60 km/h, zbytek cesty, kde se pracovalo, prům. rychlostí 20 km/h.
a) Za jakou dobu ujelo auto celou cestu?
b) Jaká byla jeho prům. rychlost na celé trati?
2) Železniční most o délce 200 m projížděl vlak stálou rychlostí. Čelo lokomotivy projelo
most za 10 s, celý vlak za 25 s.
a) Urči rychlost vlaku.
b) Urči celou délku vlaku.

CHEMIE
Areny – učebnice str. 34
-

benzen, naftalen, toluen (vlastnosti, význam, využití)

Deriváty uhlovodíků – uč. str. 37 (opsat přehled)

ANGLICKÝ JAZYK
Učebnice str. 55 dopis – přečíst.
PS str. 41 – cv. 6 dopis – najít chyby
cv. 7 přepsat dopis ve správném znění
slovíčka do konce 4. lekce

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná)
1) Uč. str. 58 – 59: přečíst a naučit se vyprávět pohádku.
2) Školní sešit: opakování préterita pravid., nepravid. a modálních sloves.

NĚMECKÝ JAZYK (pí. zást. Tenglerová)
1. Opakování časování sloves v přítomném čase: haben, sein
2. Opakování slovní zásoby : Modul 8, Lektion 1 - viz sešit
2. Minulý čas: Préteritum: učebnice str. 71 - 72

3. Učebnice str. 49 - Grammatik - zapsat do sešitu
4. Učebnice str. 49 - vytvořit a napsat do sešitu 3 minidialogy

RUSKÝ JAZYK
Popis spolužáka, názvy vlastností – opakování.
PS: 35/3, 37/7, 37/8
Učebnice – časování slovesa „vrať“ – str. 61 (žlutá tabulka - do sešitu) + str. 62 – fráze ze
žlutého rámečku – přepsat do sešitu.
Roční období – učebnice str. 65

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Slovíčka – opakování.

PŘÍRODOPIS
Vnější geologické děje
a) Zvětrávání - učebnice str. 53.
b) Působení zemské tíže – učebnice str. 54 – 56 (činnost tekoucí vody) + nakreslit
obrázek na str. 55/ vznik meandrů.

ZEMĚPIS
Společné a odlišné znaky států světa (uč. str. 38-39)
Úkol: a) přečíst text a prostudovat obrázky
b) písemně do sešitu odpovědi na otázky označené červenou tečkou (stručně).
Svrchovanost státu ( uč. str. 39-40)
Úkol: a) prostudovat text
b) výpisky do sešitu
c) z tabulky závislých území zvolit tři místa, zjistit ke každému nějaké informace a
zajímavosti - vypracovat na jednotlivé papíry k prezentaci i vystavení.
Doplnit v sešitechpísmeno J,K L ( napůvodnívložený papír).

